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RAPORT DE SPECIALITATE la Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare pentru 
utilizatorii serviciului de salubrizare, pentru anul 2023, în orașul Târgu-Neamț 

 

 

În conformitate cu prevederile art.25 lit.a) din Legea serviciului de salubrizare a 
localităților nr. 101/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, „recuperarea 
integrală de către operatori, prin tarife, taxe de salubrizare sau după caz, subvenții de la bugetul 
local, a costurilor de operare și a investițiilor pentru înființarea, reabilitarea și dezvoltarea 
sistemelor de salubrizare”, precum și a prevederilor art.26 alin.(1), lit.b)   din același act 
normativ „În funcție de modalitatea de plată stabilită și de natura activităților prestate, atât în 
cazul gestiunii directe, cât și în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanțării  serviciului 
de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin : b) taxe de 
salubrizare, în cazul prestțiilor de care beneficiază individual fără contract” și lit.c) taxe și 
impozite locale, în cazul prestațiilor efectuate în beneficiul întregii comunități locale...” 
     Conform prevederilor HCL nr.164/2019 privind   avizarea Regulamentului Serviciului Public 
de Salubrizare a localităților din Județul Neamț, Secțiunea a-8-a Aspecte instituționalizate și 
finanțarea sistemului, art.68 alin.(3) lit.a) „în situația finanțării serviciului pe bază de taxă:la 
termenul convenit în contract, operatorul de salubrizare facturează fiecărei UAT din zona de 
delegare contravaloarea prestației efectuate în beneficiul întregii comunități locale prin 
raportare la cantitățile de deșeuri colectate și cântărite de pe raza acesteia, aplicănd teriful pe 
tonă aprobat..” 
 La alin. (5) “Din sumele încasate la bugetele locale cu titlu de taxă de salubrizare, autoritățile 
administrației publice locale în a căror responsabilitate se află serviciile în cauză, vor 
asiguraplata operatorilor de salubrizare selectați în condițiile legii...” 

În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (2), lit. j)  din Legea serviciilor comunitare de 
utilități publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ‚stabilirea şi 
aprobarea anuală a taxelor pentru finanţarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, în 
situaţiile prevăzute de legile speciale’. 

Având în vedere prevederile art. 9 din Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 640/2022 
privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 
activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea 
deșeurilor și a taxelor de salubrizare în conformitate cu alin.(2) “taxa de salubrizare pentru 
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utilizatorii fără contract....este o taxă impusă unilateral de către autoritatea deliberativă a 
unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, care nu se fundamentează pe elemente de 
cheltuieli”. 

Conform dispozițiilor  art. 129, alin. (7) lit. n) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, în exercitarea atribuțiilor privind gestionarea serviciilor publice din 
subordine, consiliul județean/local asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul 
necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes local. 
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