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RAPORT DE SPECIALITATE

cu privire la instituirea taxei speciale de salubrizare datorată de către utilizatori, în
cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază individual, fără contract încheiat cu

operatorii serviciului de salubrizare si aprobarea Regulamentului de aplicarea a taxei
special de salubrizare in orasul Ocnele Mari

Incepand cu 1 ianuarie 2019 au intrat în vigoare noi prevederi în ceea ce privește
gestionarea activităților de salubrizare, în contextul obligațiilor impuse prin OUG nr.
74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor,
a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de
ambalaje și a OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, practic fiind obligați să
respectăm prevederile privitoare la colectarea separată a deșeurilor municipale.

Conform documentului amintit anterior, respectiv OUG 74/2018, autoritățile
administrației publice locale au obligația, începând de la 1 ianuarie 2019, să asigure
colectarea separată a deșeurilor municipale (hârtie, metal, plastic, sticlă), în vederea
asigurării – până la 31.12.2020 – a unui nivel de reciclare de minimum 50 la sută pentru
deșeurilor indicate. De asemenea, unitățile administrativ-teritoriale municipale au
obligația de a include, în tarifele pentru gestionarea deșeurilor municipale, a contribuției
pentru economia circulară prevăzută în OUG nr. 196/2005.

Autoritățile administrației publice locale mai au obligația de a asigura spaţiile
necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, dotarea acestora cu containare
specifice fiecărui tip de deşeu şi de a dezvolta în mod corespunzător centrele înfiinţate
potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 pentru a oferi
populaţiei posibilitatea de a se debarasa de deşeuri de hârtie şi carton, sticlă, metal,
materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi
electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi
mobilă.

OUG 74/2018 prevede o serie de indicatori de performanță, obligatorii a fi atinși
începând cu 2019, între aceștia numărându-se cantitatea de deşeuri de hârtie, metal,
plastic şi sticlă din deşeurile municipale, colectate separat, ca procentaj din cantitatea
totală generată de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale
(valoare 40 la sută pentru 2019, respectiv 50 la sută pentru 2020 și 60 la sută pentru
2021).

In conformitate cu din Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de
salubrizare a localităţilor republicata:

“Art. 26 .(1)În funcţie de natura activităţilor prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât şi în cazul
gestiunii delegate, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea
serviciului de salubrizare prin:



a)tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a
serviciului de salubrizare;

b)taxe speciale, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunităţi locale;

c)taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără contract.

(2)în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), autorităţile administraţiei publice locale, împreună cu
operatorii au obligaţia să ţină, la zi, evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii.

(3)Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să instituie taxe speciale, conform
prevederilor alin. (1) lit. c), şi să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local,
contravaloarea prestaţiei efectuate la utilizatorii fără contract.

(4)Clasificarea activităţilor în funcţie de modul de contractare, facturare şi plată a contravalorii
serviciului de salubrizare prestat se stabileşte prin regulamentul-cadru al serviciului şi se anexează la
hotărârea de dare în administrare a serviciului ori la contractul de delegare a gestiunii serviciului, după
caz.

(5)Cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor speciale ofertate/aprobate se stabilesc, se ajustează
sau se modifică de către autorităţile administraţiei publice locale, în baza fişelor de fundamentare pe
elemente de cheltuieli, întocmite de către operatori în conformitate cu normele metodologice*) de stabilire,
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor,
elaborate de către A.N.R.S.C.”

In prezent , in orasul Ocnele Mari, conform datelor statistice, sunt 1456 de
gospodarii si 3500 locuitori. Operatorul de salubritate SC Urban SA are incheiate pe
raza localitatii noastre un numar de 644 contracte (997 persoane fizice).

Prin adresele numarul 1763/24.04.2019 si 1855/06.05.2019 SC Urban SA ne-a
informat in legatura cu implicatiile noilor modificari legislative asupra relatiilor
contractual si ne-a solicitat sa achitam lunar contravaloarea serviciilor prestate pentru
utilizatorii fara contract facand trimitere la art 26 din Legea 101/2006 si la prevederile
OUG 74/2018 conform carora: “Instrumentele economice care trebuie implementate sunt: "plăteşte
pentru cât arunci", "răspunderea extinsă a producătorului" şi "taxa la depozitare". Pentru a pune în
aplicare instrumentele economice "plăteşte pentru cât arunci" şi "răspunderea extinsă a producătorului"
este necesară modificarea şi completarea legislaţiei în domeniu, astfel încât să fie stabilite clar
responsabilităţile şi obligaţiile tuturor actorilor implicaţi, ţinând cont inclusiv de modificările aduse prin
promovarea pachetului economiei circulare.”

Mentionam ca tarifele aprobate (valori fara TVA) ce fac obiectul contractului
nr.456/14.01.2019 incheiat cu SC Urban SA sunt:

-10,5 lei/persoana/luna pentru persoane fizice

- 159,56 lei/mc pentru persoane juridice

Incepand cu luna mai 2019 un salariat al Primariei Ocnele Mari a monitorizat
cantitatea de gunoi ridicata saptamanal de pe raza localitatii si s-a constatat ca se
colecteaza in medie 15 tone de deseuri reziduale pe saptamana. Tariful propus de
operator pentru tona de gunoi rezidual este de 540,9 lei/tona (fara TVA) conform notei
de fundamentare atasate. Din datele transmise de operator, valoarea facturata de



acesta catre utilizatorii persoane fizice si juridice din Ocnele Mari acopera aproximativ
jumatate din costurile serviciilor prestate.

Având în vedere că operatorul solicita sa se deconteze lunar, direct din bugetul
local contravaloarea prestaţiei efectuate, se impune adoptarea unor reguli stricte privind
stabilirea taxei speciale în sarcina utilizatorilor fara contract, astfel încât să se evite, pe
de o parte, împovărarea excesivă a acestora dar sa fie in acelasi timp stimulativa in
sensul incheierii de contracte cu operatorul de salubritate.

Totodata art.17 lit.e si f din Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul
deşeurilor obliga autoritatile administratiei publice locale :

“e)să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30
iunie 2019, 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 cel puţin unul dintre următoarele elemente:

o (i)volum;
o (ii)frecvenţă de colectare;
o (iii)greutate;
o (iv)saci de colectare personalizaţi;

f)să stabilească şi să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data
de 30 iunie 2019, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife 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;”

În sensul celor de mai sus, a fost elaborat proiectul de hotărâre privind instituirea
taxei speciale de salubrizare prin care:

- Se instituie taxa specială de salubrizare, care se datorează de către utilizatorii
serviciului de salubrizare, persoane fizice şi persoane juridice, care nu deţin
contract cu operatorul serviciului de salubrizare din orasul Ocnele Mari. Nivelul
taxei speciale de salubrizare este:

a) 20 lei/lună/persoană, pentru persoane fizice;
b) 250 lei/lună/mc, pentru persoane juridice.

- Se aprobă Regulamentul privind taxa specială de salubrizare datorată de către
utilizatori, în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază individual, fară contract
încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre

- Plata către operatorul de salubrizare a prestațiilor efectuate de acesta la
utilizatorii fără contract se face de la bugetul local in limita veniturilor constate la
bugetul local ce au ca sursa taxa specială de salubrizare datorată de către
utilizatori, în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază individual, fară contract
încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare,.

- Începând cu data de 01 iulie 2019 se stabilește tariful pentru colectarea si
transportul deseurilor municipale ridicate de pe raza orașului Ocnele Mari la
540,9 lei/tona, exclusiv TVA.

- Se menține tariful practicat de operator pentru colectarea și transportul
deseurilor menajere de la utilizatorii casnici (persoane fizice) la 10,5
lei/pers/lună si 159,56 lei/mc pentru persoane juridice, exclusiv TVA

- Se aprobă suportarea din bugetul local, in limita veniturilor constate la bugetul
local ce au ca sursa taxa specială de salubrizare, a diferenței dintre suma



rezultată din înmulțirea tarifului aprobat la art.1 cu cantitatea de deșeuri
municipale ridicată de pe raza administrativ teritorială a orașului Ocnele Mari și
suma totală a veniturior facturate populației și agenților economici/instituțiilor
publice pe baza tarifelor aprobate

- Determinarea sumei stabilite conform alin.1 se va face de către personalul din
aparatul de specialitate al Primarului care va monitoriza cantitatea de deșeuri
ridicată de pe raza administrativ teritorială a orașului și va verifica situațiile
detaliate transmise de operator referitoare la facturile emise populației și agenților
economici/instituțiilor publice pentru deșeurile ridicate de pe raza orașului Ocnele
Mari.

- Începând cu 01 iulie 2019 se stabilește tariful pentru activitatea privind
colectarea separată şi transportul separat pentru deşeurile de hârtie, metal,
plastic şi sticlă din deşeurile, din aria U.A.T. oraș Ocnele Mari la 1.207,51 lei/TO,
exclusiv TVA. Acest tarif va fi suportat de producătorii pentru care se aplică
răspunderea extinsă a producătorului.
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