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HOTĂRÂRE 
privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2023 în comuna Sărata, județul Bacău 

  
 
Consiliul Local al comunei Sărata, județul Bacău,întrunit în ședința ordinară în data de 
31.01.2023, 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 85/1 din 29.12.2022 al primarului comunei; raportul de specialitate comun nr.7882 
din 29.12.2022, întocmit de compartimentele  financiar -contabil și administrare domeniul public și privat  , 
precum și avizele nr. 4/5/6 din 31.01.2023, ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sărata; 
În baza prevederilor : 
-  art.2 alin.(3),(5),(9), art. 4 alin.(8) din Legea nr. 101/ 2006 - Legea serviciului de salubrizare a localitatilor, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;Ordonanței de Urgență nr.92/2021 privind regimul 
deșeurilor , cu modificările și completările ulterioare ;  Ordinului Autorității Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice 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;Ordonanței Guvernului  nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si 
completările ulterioare ; Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare ; Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificările  si completările ulterioare ; art. 7 
din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenta decizionala în administratia publică, republicată;  
Luând în considerare: 
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Sărata nr.67/2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi altor 
taxe asimilate acestora care se fac venit al bugetului local pentru anul fiscal 2023; 
 -prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Sărata nr.31/2009 privind aprobarea participării comunei 
Sărata, din judeţul Bacău, în calitate de membru fondator la înfiinţarea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru Salubrizare Bacău” și ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Sărata nr.37/30.07.2010 privind aprobarea Master-Planului 
Sistemului de Management Integrat al deșeurilor în județul Bacău și a listei de investiții prioritare pentru sectorul 
deșeuri la nivelul județului Bacău ; 
- prevederile HCL  Sărata nr.38/30. 07.2010 privind aprobarea Documentului de poziție privind modul de 
implementare a proiectului “ Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”; 
 - Planul anual de evoluție a taxelor și tarifelor și Actualizarea Planului de evoluție al taxei de salubrizare, aprobat 
prin Hotărârea AGA ADIS nr. 19/24.12.2010; 
-prevederile HCL Sărata nr.71/27.11.2019 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al 
Unităților Administrativ-Teritoriale din județul Bacău, membre A.D.I.S.; 
-prevederile  Hotărârii AGA ADIS Bacău nr. 3/21.04.2021 privind aprobarea de principiu a colectării deșeurilor 
reciclabile în sistemul din poartă în poartă; 
- Contractul de delegare a gestiunii serviciului colectare și transport a deșeurilor municipale Bacău și  
22 comune limitrofe cu nr. 1211/06.05.2021, comuna Sărata fiind membru ADIS; 
 -Adresele  email ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău A.D.I.S. :   
nr. 3447/08.11.2022, înregistrată sub nr. 6873 din 09.11.2022; nr.7443/09.12.2022 și  din 22.12.2022; 
- Adresa Instituției Prefectului Județului Bacău  nr. 546/13.01.2023 , înregistrată sub nr. 233 din 16.01.2023; 
 
În temeiul art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.c), art.139 alin.(3) lit.c), art.197 (1),(2) și (4)  și art.196 
alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare  
 

Adoptă prezenta  

HOTĂRÂRE: 
 
 

Art.1 Taxele de salubrizare pentru utilizatorii casnici ai serviciului de salubrizare sunt diferenţiate  în funcție de  

frecvența de colectare a deșeurilor menajere, astfel: 

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

deșeurilor menajere cu o frecvență de 2 ori pe luna si 2 ori pe  luna pentru deșeurile  reciclabile (hârtie/carton, 

plastic/metal) o  taxa STANDARD,  în cuantum de 120 lei/an. 

b) Se stabilește pentru utilizatorii casnici ai serviciului de salubrizare care optează pentru colectarea 

deșeurilor menajere cu o frecvență de 3 ori pe lună si  de 2 ori   pe  lună pentru colectarea deseurilor  

reciclabile (hârtie/carton, plastic/metal) o  taxa majorată,  cu un cuantum dublu față taxa STANDARD , 

respectiv 240 lei/an.   

 

 



 

Art.2  Taxa de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare persoane juridice se stabilește  în 

cuantum de  468,85 lei/tonă  de deșeu municipal generat. 

Art. 3  Pentru identificarea numărului de utilizatori ai serviciului în vederea implementării instrumentului 

economic „ plătește pentru cât arunci ” și a taxelor diferențiate   la frecventa de colectare,   utilizatorii casnici ai 

serviciului au obligatia completarii si  semnarii ACORDULUI , dat pe proprie răspundere, conform modelului 

stabilit in Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre,  în termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei 

hotărâri. 

Art. 4  UAT comuna Sărata , prin angajații din Compartimentul administrare domeniul public și privat , vor  

crea o baza de date cu  ACORD - urile semnate de utilizatorii serviciului de salubritate,  pentru o gestionare 

cât mai clară a utilizatorilor care solicită frecvența de colectare redusă  a deșeurilor reziduale, și vor emite 

stikere  autocolante  ușor vizibile de la distanță, ce  vor  fi livrate  solicitanților care vor opta pentru frecvența 

crescută de colectare a deșeurilor reziduale,  aceștia  având obligativitatea lipirii  autocolantelor  pe pubelele 

de colectare a deșeurilor reziduale din dotare. 

Art. 5  Se aprobă modificarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Unităților Administrativ-

Teritoriale din județul Bacău, membre A.D.I.S. , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Sărata 

nr.71/27.11.2019 , conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

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

prin Hotărâri AGA ADIS Bacău, pentru stabilirea taxelor difentiate se  va lua in calcul   media  valorii  tarifului 

variabil V1 – colectare și transport zona SOMA si V2 - operare instalații Ecosud ,  pentru anul 2022.   

Art. 7  Prezenta hotărâre se aplică pentru plata  taxei de salubrizare de către utilizatorii casnici ai serviciului 

de salubrizare persoane fizice  și de către  utilizatorii serviciului de salubrizare non casnici persoane juridice în  

anul 2023 si intră în vigoare la data aducerii la cunoștința publică . 

Art. 8  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă punctul 12.4.9 ( taxa de salubritate ADIS ) din 

Anexa la Hotărârea Consiliului Local al comunei Sărata nr.67/2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale şi altor taxe asimilate acestora care se fac venit al bugetului local pentru anul fiscal 2023,  precum si 

orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărâri. 

Art. 9 Cu drept de contestare, în condiţiile Legii nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare, la 

instanţa de contencios administrativ competentă teritorial . 

Art. 10 Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de către Primarul comunei Sărata, prin Compartimentele  

administrare domeniul public și privat  și financiar contabil. 

Art.11 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Bacău, Primarului comunei Sărata, 

Compartimentelor nominalizate la art. 10, precum și spre cunoștința publică ,  în secțiunea Monitorul Oficial 

Local (MOL) – subsecțiunea Hotărârile autorității deliberative – pe site-ul www.comuna-sarata.ro 

 

 
Președinte de ședință,         Contrasemnează, pentru legalitate 
Consilier Local                Secretarul general al comunei Sărata 
Prisecaru Elena                     Cristina Sandu  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.  2        
din  31 ianuarie 2023 
Red.SC/2ex 
 
 
 

Hotărâre adoptată cu un număr de   11  voturi ”pentru” ,   -     voturi ,,împotrivă ” și   -    voturi  ,,abținere””   de către     11    consilieri 
prezenți din totalul de 11 consilieri în funcție 
 
 

http://www.comuna-sarata.ro/


 

UAT COMUNA SĂRATA  

CONSILIUL LOCAL         ANEXA nr. 1  

                  la HCL nr. 2/31.01.2023 

 

ACORD 

 

 Subsemnatul(a)……………………………………………………………. legitimat cu CI/BI seria …….. 

număr …………... ,beneficiar al serviciului de salubritate în baza contractului de delegare încheiat între ADIS 

Bacău și SC SOMA SRL pentru imobilul situat în comuna Sărata, sat Sărata, strada 

…………………………………………., număr …….., telefon …………………….. e-mail 

.……………………………………. 

 

 mă angajez să predau deșeurile separat, asa cum prevede  Ordonanța de Urgență nr.92/2021 

privind regimul deșeurilor , cu modificările și completările ulterioare și solicit aplicarea taxei standard 

pentru frecventa redusă aferentă serviciului de salubrizare pentru care beneficiez de 2 (două) colectări 

pentru deșeuri reziduale și 2 (două) colectări pentru deșeurile reciclabile pe lună. 

 

 mă angajez să predau deșeurile separat, așa cum prevede  Ordonanța de Urgență nr.92/2021 

privind regimul deșeurilor , cu modificările și completările ulterioare și solicit aplicarea taxei majorate, 

aferentă serviciului de salubrizare pentru care beneficiez de 3 (trei) colectări pentru deșeurile reziduale 

si 2 (două) colectări pentru deșeurile reciclabile pe lună, iar în acest caz, mă angajez să lipesc 

autocolantul primit de la UAT comuna Sărata pe pubela de deșeuri reziduale din dotare. 

 

 Deșeurile menajere reziduale vor fi predate în europubela primită de la  

UAT comuna Sărata/operator SOMA SRL, identificată cu seria ……………………. 

 

 Deșeurile reciclabile (hârtie, carton, plastic, metal) vor fi predate în europubela de culoare galbenă 

primită de la UAT comuna Sărata/operator SOMA SRL, cu seria ………………….. 

 

 Deșeurile reciclabile de sticlă vor fi depuse în recipientele de culoare verde amplasate pe domeniul 

public, special destinate colectării acestor deșeuri. 

 

 Sunt de acord cu verificarea prin sondaj a deșeurilor pe care le predau, iar în situatia în care nu sunt 

separate corespunzator, sunt de acord cu aplicarea penalitătilor legale în vigoare. 

 

 Declar pe proprie răspundere că numărul persoanelor din imobil care beneficiază de serviciu de 

salubrizare este de ……….…. persoane.  

 

 Menționez că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal pentru îndeplinirea 

obligațiilor legale care revin în sarcina UAT comuna Sărata, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 

din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date. 

 

Semnătură beneficiar, 

 Compartiment ADPP 

                                     Întocmit, Referent , Nedea Constantin 

Primar, Argatu Irina                                                                            

 

 
Președinte de ședință,          
Consilier Local                Secretarul general al comunei Sărata 
Prisecaru Elena                     Cristina Sandu  

 

 

 

 



 

UAT COMUNA SĂRATA  

CONSILIUL LOCAL         ANEXA nr. 2  

                la HCL nr. 2/31.01.2023 

 

 

Modificarea Regulamentului Serviciului public de salubrizare al  
Unităților Administrativ – Teritoriale din județul Bacău , membre A.D.I.S. Bacău 

prin implementarea principiului ,,Plătește cât arunci” 
 

Pentru implementarea  principiului ,,Plătește cât arunci” , conform obligațiilor statuate de art. 

17 alin. (5) lit. (h) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, se stabilesc următoarele reguli: 

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

în funcție de  frecvența de colectare a deșeurilor menajere. 

2. Taxa de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare (persoane juridice)  (utilizatori 

noncasnici) se stabilește în cuantum de 468,85 lei/t de deșeuri asimilabile deșeurilor menajere. 

Pentru stabilirea cantității de deșeuri generate de utilizatorii noncasnici se va utiliza STAS 

13400:2016. 

3. Pentru identificarea numărului de utilizatori ai serviciului în vederea implementării 

instrumentului economic „ plăteste pentru cât arunci ” și a taxelor diferențiate   la frecvența de 

colectare,   utilizatorii au obligația completării și  semnării ACORDULUI , dat pe proprie răspundere, 

conform modelului stabilit în Anexa nr.1 la hotărâre,  în termen de 60 de zile de la data intrării în 

vigoare a prezentului regulament. 

4. Utilizatorii casnici ai serviciului de salubrizare,  care optează pentru frecvența redusă a 

colectării deșeurilor reziduale vor  plăti o taxă  STANDARD,  ridicarea deșeurilor reziduale  se va 

face cu o frecvență de 2 ori pe lună și de 2 ori/ lună pentru colectarea deșeurilor  reziduale. 

5. Utilizatorii casnici ai serviciului de salubrizare, care optează pentru frecvența de colectare 

majorată a deșeurilor reziduale vor plăti o taxă  MAJORATĂ, aceștia  vor lipi  elementul de 

identificare distinct (sticker) , emis de către UAT comuna Sărata  pe pubela de colectare a deșeurilor 

reziduale, si vor beneficia de o frecvență de colectare a deșeurilor reziduale  de 3 ori pe lună, iar 

colectarea deșeurilor reciclabile   se va face cu o frecvență de 2 ori pe lună. 

6. De a treia colectare lunară a deșeurilor reziduale vor beneficia doar utilizatorii casnici ai 

serviciului de salubrizare care vor opta prin ACORDUL scris pentru această frecvență de colectare 

și impunerea unei taxe majorate, acești utilizatori vor fi identificați de către Operatorul de colectare și 

transport -SC SOMA SRL sau reprezentanții UAT comuna Sărata prin autocolantul ușor vizibil lipit 

pe pubela destinată precolectării deșeurilor reziduale. 

7. Utilizatorii serviciului care optează pentru TAXA STANDARD aferentă unei frecvențe de 

colectare redusă a deșeurilor reziduale , dar vor încerca să beneficieze de cea de a treia colectare 

lunară, vor fi sancționați conform reglementărilor legale in vigoare. 

8. Deșeurile reciclabile (hârtie/carton, plastic/metal) vor fi precolectate în saci personalizați sau 

pubele de culoare galbenă (în funcție de dotările existente). 

9. Deșeurile reziduale se vor colecta doar din pubele destinate acestei categorii de deșeuri. 

 

 



 

10. Deșeurile reciclabile din sticlă vor fi depuse în recipientele de culoare verde amplasate pe 

domeniul public, special destinate colectării acestor deșeuri. 

11. Operatorul de colectare și transport are obligația de a  colecta deșeurile reziduale in  cadrul 

colectării suplimentare doar din recipientele de colectare care au lipit autocolantul  distinctiv emis de  

UAT comuna Sărata și care dă posibilitatea generatorului la o colectare suplimentară. 

12. Colectarea deșeurilor reziduale se va face de către operator exclusiv din pubela specifică 

(conform dotărilor contractate existente), sub sancțiunea încălcării contractului de delegare. 

13. În cazul în care comunitatea locală optează pentru doar două colectări de deșeuri reziduale 

(în lipsa solicitărilor beneficiarilor casnici ai serviciului de salubrizare pentru trei colectări lunare) a 

cincea cursă lunară contractată cu operatorul delegat se transformă în cursă de colectare (sticlă sau 

orice altă fracție de deșeuri reciclabile, în funcție de opțiunea autorității locale) . 

14. Contravențiile sunt stabilite la art.62 din Ordonanța de Urgență nr.92/2021 privind regimul 

deșeurilor , cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 17/2023 și se completează cu 

dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările 

și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările 

ulterioare.  

  15. Prezentul regulament intră în vigoare de la data publicării hotărîrii consiliului local de stabilirea 

taxei de salubrizare pentru anul 2023 în comuna Sărata, județul Bacău. 

 

 Compartiment ADPP 

                                     Întocmit, Referent , Nedea Constantin 

Primar,  

Argatu Irina                                                                            

 

 

 

 

 

 

 
Președinte de ședință,          
Consilier Local                Secretarul general al comunei Sărata 
Prisecaru Elena                     Cristina Sandu  
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