
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIOSENI 
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. CL /496 din 17.12.2020 

privind aprobarea acordării  unei subvenții din bugetul  local al comunei  Gioseni , 
în vederea achitării prestațiilor efectuate de operatorii serviciilor de salubrizare 

 
 
 Primarul comunei Gioseni, jud. Bacau, 
 Având în vedere: 
 - referatul de aprobare nr.  CL/497 din 17.12.2020 al primarului comunei , în calitatea sa de 
initiator, prin care se susține necesitatea și oportunitatea acordării  unei subvenții din bugetul public 
local în vederea achitării prestațiilor efectuate de operatorii serviciilor de salubrizare; 
 - raportul de specialitate nr.CL/498 din 17.12.2020 ,  al Biroului  contabilitate prin care se 
motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre ; 
 - prevederile : art 43 alin.(1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; art.2 alin.(2), art 9 alin. (2)  si art. 25  din 
Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare ;art.7 alin.(13)  din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică locală , republicată ; 
 - Hotărârea Consiliului local al comunei Gioseni nr. 6/2020 privind aprobarea bugetului local și 
a bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare  ; 
 - Hotărârea Consiliului local al comunei Gioseni nr.64/2019 privind aprobarea Actului aditional 
nr.6 la Contractul nr.2350/5935/20.07.2009 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a 
comunei Gioseni   către S.C.SOMA SRL Bacău; 
 - Hotărârea Consiliului local al comunei Gioseni nr. 10/2020 privind modificarea Contribuției la 
Economia Circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări și destinate a fi 
eliminate prin depozitare pentru anul 2020; 
 In baza art. 136 alin.(1)  , art.155 alin.(1) lit.c) și d) , alin.(4) lit.a) , alin.(5) lit.a)  din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 În temeiul art.129 alin.(1) ,alin.(2) lit.b) coroborat cu art.129 alin.(1) ,alin.(2) lit. d) , alin.(4) 
lit.a), alin.(7) lit.n) ,  art.139 alin.(3) lit.a),  art.196 alin.(1) lit.a), art.197 alin.(1), (2), (4) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare 
 

PROPUNE: 
 
 Art.1. Se propune acordarea unei subvenții din bugetul  local al comunei  Gioseni ,în vederea 
achitării prestațiilor efectuate de operatorii serviciilor de salubrizare   cu suma de 97389 lei . 
reprezentând diferenţa între taxa de salubritate colectată si valoarea serviciilor de salubritate facturate 
de către S.C. Soma S.R.L. (colectare) şi A.D.I.S Bacau (depozitare) si Administratia Fondului pentru 
Mediu (taxa mediu), pentru anul 2020. 

Art.2.  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre primarul comunei , prin biroul 
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate. 

Art.3. Prin grija secretarului comunei, prezenta hotarare va fi comunicata Prefectului Judetului 
Bacau , primarului comunei, biroul contabilitate , precum si spre cunostinta publică , in conditiile legii .  

 
Initiator 
PRIMAR, 

        Bernadin Tamas           Aviz de legalitate 
        SECRETAR GENERAL COMUNA, 

                 Cristina Sandu  
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ROMÂNIA  
JUDETUL BACAU  
COMUNA GIOSENI  
PRIMAR  
Nr. CL/497 DIN 17.12.2020 
 

 

REFERAT DE APROBARE  
privind acordarea unei subvenții din bugetul public local în vederea achitării prestațiilor  
efectuate de operatorii serviciilor de salubrizare în beneficiul întregii comunități 

 

 

 
Văzând costurile implicate de cantitatea mare de deșeuri menajere ridicată la nivelul 

comunei Gioseni de către operator şi  corelat  cu frecvenţa colectării deşeurilor menajere , în  
raport  cu nivelul taxei speciale pentru serviciul de salubritate şi gradul de colectare al taxei până 

la acest moment; 
Având în vedere: 
- Hotărârea Consiliului local al comunei Gioseni nr. 6/2020 privind aprobarea bugetului local și 

a bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare  ; 
 - Hotărârea Consiliului local al comunei Gioseni nr.64/2019 privind aprobarea Actului aditional 
nr.6 la Contractul nr.2350/5935/20.07.2009 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a 
comunei Gioseni   către S.C.SOMA SRL Bacău; 
 - Hotărârea Consiliului local al comunei Gioseni nr. 10/2020 privind modificarea Contribuției la 
Economia Circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări și destinate a fi 
eliminate prin depozitare pentru anul 2020; 

- prevederile : art 43 alin.(1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

-art.7 alin.(13)  din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică 
locală , republicată 

- art.2 alin.(2), art 9 alin. (2)  si art. 25  din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a 
localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  care prevede 
  

Art. 9. 

(2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să achite operatorilor sumele convenite 

prin contract pentru prestaţiile pe care aceştia le efectuează în beneficiul întregii comunităţi. 

 

Art. 25. - Finanţarea cheltuielilor de funcţionare, reabilitare şi dezvoltare a serviciului de 

salubrizare şi a cheltuielilor de investiţii pentru realizarea infrastructurii aferente acestuia se 

face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind finanţele publice locale, în ceea ce priveşte 

iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, a principiilor prevăzute 

la art. 43 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, republicată, precum şi a următoarelor principii: 

 

a) recuperarea integrală de către operatori, prin tarife, taxe speciale sau, după caz, subvenţii de 

la bugetul local, a costurilor de operare şi a investiţiilor pentru înfiinţarea, reabilitarea şi 

dezvoltarea sistemelor de salubrizare;  
b) menţinerea echilibrului contractual. 

 

 Propun suplimentarea ordinii de zi și aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea 

unei subvenții din bugetul public local în vederea achitării prestațiilor efectuate de operatorii 

serviciilor de salubrizare în beneficiul întregii comunități la sedinta ordinara din decembrie 2020, 

în procedură de urgență. 

 

 

Primar, 
 

Tamaş  Bernadin 
 
 
 



ROMÂNIA  
JUDETUL BACAU  
COMUNA GIOSENI  
BIROU CONTABILITATE   
Nr. CL/498 DIN 17.12.2020 

 
 

     R A P O R T  DE SPECIALITATE  

La Proiectul de Hotarare  privind aprobarea acordării  unei subvenții din bugetul  local 

al comunei  Gioseni , 

în vederea achitării prestațiilor efectuate de operatorii serviciilor de salubrizare 

 

Subsemnata Buculei Cristina, consilier superior contabilitate, 

 Având în vedere: 

 - referatul de aprobare nr.  CL/497 din 17.12.2020 al primarului comunei , în calitatea 

sa de initiator, prin care se susține necesitatea și oportunitatea acordării  unei subvenții din 

bugetul public local în vederea achitării prestațiilor efectuate de operatorii serviciilor de 

salubrizare; 

 - prevederile : art 43 alin.(1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati 

publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; art.2 alin.(2), art 9 alin. (2)  si 

art. 25  din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare ;art.7 alin.(13)  din Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică locală , republicată ; 

 - Hotărârea Consiliului local al comunei Gioseni nr. 6/2020 privind aprobarea 

bugetului local și a bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2020, cu modificările și 

completările ulterioare  ; 

 - Hotărârea Consiliului local al comunei Gioseni nr.64/2019 privind aprobarea Actului 

aditional nr.6 la Contractul nr.2350/5935/20.07.2009 de delegare a gestiunii serviciului public 

de salubrizare a comunei Gioseni   către S.C.SOMA SRL Bacău; 

 - Hotărârea Consiliului local al comunei Gioseni nr. 10/2020 privind modificarea 

Contribuției la Economia Circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și 

desființări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020; 
  

 Subsemnata Buculei Cristina, consilier superior contabilitate, anunt cu acest prilej 
evidentierea restanţelor la plata serviciilor de salubritate furnizate de către operatorii ADIS 
Bacău (pentru servicii de sortare/depozitare) S.C. Soma S.R.L. (pentru servicii de colectare 
şi transport), si Administratia Fondului pentru Mediu (taxa mediu). 
 In urma analizei situatiei incasărilor la taxa de salubritate in anul 2020, s-a pus in 
evidenţă faptul că din debitul anual in suma de 162.609 lei cumulat cu rămăşiţa din anii 
precedenţi  in sumă de 176.595 lei, s-a încasat suma de 128.676 lei, insuficientă pentru 
achitarea tuturor facturilor emise de operatorii de servicii de salubritate in suma totala de 
226 .065 lei, rezultand o diferenta de 97389  lei. 
 
 Propun iniţierea unui proiect de hotărâre privind acordarea unei subvenții din bugetul 

public local în vederea achitării prestațiilor efectuate de operatorii serviciilor de salubrizare în 

beneficiul întregii comunități la sedinta ordinara din decembrie 2020. 

 

        Consilier superior contabilitate, 

 

    Buculei  Cristina Elena 


