
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA GIOSENI 
 

Comuna Gioseni, Județul Bacău, Tel/Fax: 0234-225.233, contact@comunagioseni.ro 
 

HOTĂRÂREA 

privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2023 în Comuna Gioseni, Județul Bacău 

 

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GIOSENI, JUDEŢUL BACĂU, întrunit în şedinţa ordinară  

în data de 31.01.2023: 
 

Având în vedere: 

 

- Raport de specialitate nr. 119 din 16.01.2023 întocmit de dnul. Calara Alexandru – Viceprimarul 

Comunei Gioseni, Județul Bacău, 

-  Adresa A.D.I.S. Bacău cu nr. 3447/08.11.2022 înregistrată sub nr. 3323 din 27.12.2022 la 

Primaria Comunei Gioseni; 

- Adresa A.D.I.S. Bacău cu nr. 70/09.01.2023 și adresa Instituției Prefectului – Județul Bacău nr. 

546 din 13.01.2023 înregistrată sub nr. 128 din 16.01.2023 la Primăria Comunei Gioseni; 

- Hotărârea AGA ADIS Bacău nr. 3/21.04.2021 privind aprobarea de principiu a colectării 

deșeurilor reciclabile în sistemul din poartă în poartă, Hotărârii AGA ADIS Bacău nr. / prin care 

s-a aprobat majorarea tarifului operatorului SC SOMA SRL; 

- Referatul de aprobare al primarului Comunei Gioseni  cu nr.CL 5 din 16.01.2023. 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gioseni. 

 

În conformitate cu prevederile: 
 

- Planul anual de evoluție a taxelor și tarifelor și Actualizarea Planului de evoluție al taxei de 

salubrizare; 

- Ordinul nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a 

tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare; 

- Ordonanta de Urgenta 92/2021 privind regimul deseurilor art. 17, alin.5, lit. a, b, c, h) 

”Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale au obligatia  

să implementeze, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind 

protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instrumentul 

economic „plăteşte pentru cât arunci“, bazat pe unul sau mai multe dintre următoarele 

elemente: 

-           (i)volum; 

-          (ii)frecvenţă de colectare  

-          (iii)greutate; 

-          (iv)saci de colectare personalizaţi;” 

-  

-   ”i) să stabilească şi să aprobe pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife/taxe 

distincte pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea 

deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), şi sancţiunile aplicate în cazul în care 

beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri;” 

-  

-   ”j) să aplice după aprobarea tarifelor/taxelor prevăzute la lit. i) pentru gestionarea 

deşeurilor prevăzute la lit. a) valoarea contribuţiei pentru economia circulară prevăzută la art. 

9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 

mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, numai pentru cantităţile de deşeuri destinate a fi eliminate prin 

depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte;” 

-  

-   ”k) să aplice după aprobarea tarifelor/taxelor prevăzute la lit. i) pentru gestionarea 

deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), valoarea contribuţiei pentru economia circulară 



prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru cantităţile 

de deşeuri destinate a fi eliminate prin depozitare;” 

- art. 2 alin. 5 și alin. 9, art. 4 alin. 8, art. 6 alin. 1 lit. j, lit l2, lit. p (aprobarea acordării de 

ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile şi persoanele singure care au media 

veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată pe membru de 

familie, în vederea plăţii serviciului de salubrizare”) și lit. k, art. 9 alin. 1 lit. f și lit. h din Legea 

100/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, modificată și completată; 

În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b coroborat cu alin. 4 lit. c  și art. 139 alin. 3 lit. c din OUG 57/2019- 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Taxele de salubrizare pentru utilizatorii casnici ai serviciului de salubrizare sunt diferenţiate  in 

functie de  frecventa de colectare a deseurilor menajere, astfel: 

a) Se stabilește pentru utilizatorii casnici ai serviciului de salubrizare care opteaza pentru 

colectarea deseurilor menajere cu o frecventa de 2 ori pe luna si 2 ori pe  luna pentru deseurile  

reciclabile (hartie/carton, plastic/metal) o  taxa STANDARD  în cuantum de 5 lei/lună. 

ART. 2   Taxa de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare persoane juridice   în cuantum 

de 320 lei/t de deșeu municipal generat. 

ART. 3  Pentru identificarea numarului de utilizatori ai serviciului in vederea implementarii 

instrumentului economic „ plateste pentru cat arunci „ si a taxelor diferentiate   la frecventa de 

colectare,   utilizatorii casnici ai serviciului au obligatia completarii si  semnarii ACORDULUI , dat 

pe proprie raspundere, conform modelului stabilit in Anexa 1 la prezenta hotarare,  in termen de 60 de 

zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotărâri. 

ART. 4    UAT-urile membre ADIS, prin responsabilii lor, vor  crea o baza de date cu  ACORD- urile 

semnate de utilizatorii serviciului de salubritate,  pentru o gestionare cat mai clara a utilizatorilor care 

solicita frecventa de colectare redusa  a deseurilor reziduale, si vor emite stikere  autocolante  usor 

vizibile de la distanta, ce  vor  fi livrate  solicitantilor care vor opta pentru frecventa crescuta de 

colectare a deseurilor reziduale,  acestia  avand obligativitatea lipirii  autocolantelor  pe pubelele de 

colectare a deseurilor reziduale din dotare. 

ART 5 Se aprobă modificarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al UAT GIOSENI , conform 

Anexei 2 la prezenta hotărâre. 

ART. 6     Pentru a se respecta  prevederile Documentului de Pozitie si Actele Aditionale ale acestuia,  

aprobate prin Hotarari AGA ADIS Bacau, pentru stabilirea taxelor difentiate se  va lua in calcul   media  

valorii  tarifului variabil V1 si V2 pentru anul 2022.   

ART. 7 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios administrativ competentă 

teritorial. 

Art. 8 Hotărârea se va comunica primarului Comunei Gioseni, Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Prefectului Județului Bacău și va fi adusă la cunoștință 

publică, în condițiile legii. 

             Președinte ședință,                                                        Contrasemnează, 
               Consilier local,                                                 Secretar general,  
          Marinică BAȘCÂNDURĂ                                                   Dumitrica Mădălina MIRON 

 

 

 

Nr. 4 din 31.01.2023 

Total consilieri în funcție: 13  Hotărâre adoptată cu  13 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și 0 abțineri din  13 consilieri 

prezenți 

 

 



 

 

                                                                                              
                                                                                                                                                    


