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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CASIN 
Nr. 3703/25.05.2020 
 

REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului de 

Salubrizare în Județul Bacău 
  
 
 
 

 Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare, Bacau are ca scop 
înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, 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 și nr. 2 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” 

Cunoscând situația utilizatorilor non- casnici, care vor plăti un tarif pentru serviciile de 
salubrizare direct operatorului de colectare și transport, care va plăti mai departe tariful pentru 
tratarea, transferul și eliminarea deșeurilor a depozitul județean Bacău, conform contractului de 
delegare încheiat de UAT prin ADIS cu operatorul și conform contractelor de prestări servicii 
încheiate între utilizatorul non- casnic și operator. 

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. 

Ținând cont de prevederile Hotărârii AGA, ADIS nr. 14/05.12.2019 privind aprobarea 
modelului Strategiei de Dezvoltare a Serviciului de Salubrizare în Județul Bacău. 

Având în vedere faptul că Strategia de dezvoltare a serviciului de salubrizare (SDSS) a 

apărut din necesitatea identificării obiectivelor și politicilor de acțiune, pe care județul Bacău 

trebuie să le urmeze în domeniul gestionării deșeurilor în vederea atingerii statutului de 

societate a reciclării.  

Construcția unei viziuni durabile asupra gestionării deșeurilor impune luarea în 

considerare a “modelului natural”, respectiv al modului potrivit căruia are loc, în sistemele 

ecologice naturale, procesarea reziduurilor rezultate din activitatea organismelor vii. 
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Strategia de dezvoltare a Serviciului, realizată și implementată de către A.D.I.S. Bacău, 

are ca scop principal aplicarea conceptului promovat și legiferat de Uniunea Europeană, de a 

îndrepta județul Bacău către o ”societate a reciclării” prin:  

 Prioritizarea eforturilor din domeniul gestionării deșeurilor, în conformitate cu ierarhia 

deșeurilor;  

 încurajarea prevenirii generării deșeurilor și reutilizarea pentru o mai mare eficiență a 

resurselor;  

 dezvoltarea și extinderea sistemelor de colectare separată a deșeurilor în vederea promovării 

unei reciclării de înaltă calitate;  

 dezvoltarea/implementarea tehnologiilor/instalațiilor de reciclare și/sau valorificare cu 

randament ridicat de extragere și utilizare a materiei prime din deșeuri;  

 susținerea recuperării energiei din deșeuri, după caz, pentru deșeurile care nu pot fi 

reciclate;  

 reducerea cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare. 

 
 
Ținând cont de cele anterior menționate, și rolul pe care îl are 

Județul/Municipiul/Orașul/Comuna ______________________________________ în ceea ce 
privește atribuțiile Asociației pentru pregătirea și aprobarea strategiei de dezvoltare într-o 
concepție unitară, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități 
publice existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme precum și a programelor de 
protecție a mediului – conferite de Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități 
publice, cu modificările și completările ulterioare, și de art. 17, alin.(1), pct. 1 din Statutul 
Asociației, supunem spre aprobare Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Strategiei de 
Dezvoltare a Serviciului de Salubrizare în Județul Bacău 
 

PRIMAR 
SOROIU DANIEL 
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