
PRIMARUL COMUNEI CASIN 
Nr. 1020 din 10.02.2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la Proiectul de Hotărâre privind modificarea Contribuției la Economia Circulară pentru 
deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări și destinate a fi eliminate prin 

depozitare pentru anul 2020 
  

 
 Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare, Bacău are ca scop înființarea, 

organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de 
salubrizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și 
realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate 
înființării, modernizării și dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente 
Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.  

Având în vedere prevederile Documentului de Poziție privind modul de Implementare a 
Proiectului ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău” și Actele 
Adiționale nr. 1, nr. 2 și nr. 3 la același Document de Poziție se apreciază faptul că ”pentru 
asigurarea finanțării serviciilor de colectare, transport, sortare, compostare și depozitare, părțile 
convin de comun acord să stabilească, în condițiile legii, taxe speciale de salubrizare, în sarcina 
utilizatorilor casnici, care să acopere tarifele operatorilor de salubrizare care deservesc utilizatorii 
respectivi cu luare în considerare a tuturor activităților componente ale serviciului de la colectare 
a deșeurilor până la eliminarea acestora la depozit sau alte instalații pe întregul flux al deșeurilor.” 

Instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici, ca mecanism de finanțare 
a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor Solide din Județul Bacău este prevăzut în 
contractul de Finanțare și Analiză Instituțională, Anexe ale Contractului de Finanțare nr. 
13826/11.04.2011 pentru Proiectul ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în 
Județul Bacău”. 

Ținând Contractul de Concesionare pentru Delegarea Gestiunii Serviciului de Colectare 
și Transport Deșeuri Municipale în Județul Bacău nr. 180/ 2957/ 06.05.2015 încheiat cu S.C. 
Compania Romprest Service S.A. și Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare 
nr. 1087/1078/ 16.04.2018 încheiat cu S.C. ECO SUD S.A.  

Având în vedere principiul menținerii echilibrului contractual prevăzut la art. 25 din 
Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Luând în considerare faptul  în data de 17.07.2018 a fost publicată OUG 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 Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. 



Văzând  Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Salubrizare, Bacău cu nr. 10/05.12.2019 privind modificarea Contribuției la Economia Circulară 
pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări și destinate a fi eliminate prin 
depozitare pentru anul 2020. 

Văzând prevederile Anexei nr. 5 din OUG 74/ 2018 (Anexa nr. 2 la Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 196/ 2005), ale art. 9, alin. (1), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
196/ 2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare. 
 Văzând prevederile art. 16 din Ordinul 109/2007 – Norma metodologică de stabilire, 
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare. 
 Ținând cont de adresa nr. 3114/ 30.10.2019, înregistrată la sediul ADIS Bacău sub nr. 
3868/31.10.2019 privind solicitarea de ajustare și modificare a tarifelor, înaintată de către S.C. 
ECO SUD S.A. 
 Cunoscând prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 
1078/1087/ 16.04.2018 încheiat de ADIS Bacău, în numele și pe seama tuturor UAT-urilor din 
județul Bacău. 

Ținând cont de prevederile OUG 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 Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 
privind Fondul pentru mediu. 

Luând în considerare adresa ADIS Bacău cu nr.4506/20.12.2019, înregistrată la Consiliul 
local al Comunei Casin sub nr. 10101/20.12.2019 prin care ne-a solicitat aprobarea cuantumului 
de 80 lei/tonă fără TVA reprezentând Contribuție la Economia Circulară cu aplicabilitate de la 01 
ianuarie 2020. 

Având în vedere cele de mai sus, supun spre aprobare Proiectul de Hotărâre privind 
modificarea Contribuției la Economia Circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din 
construcții și desființări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020. 

 
 

PRIMAR, 
SOROIU DANIEL 
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