
 
       PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, propune locuitorilor şi 
asociaţiilor  legal constituite  din municipiul Bacău , proiectul de hotărâre 
privind aprobarea instituirii taxelor speciale pentru depozitarea în Rampa de 
deşeuri “Nicolae Bălcescu” a deşeurilor menajere provenite din localităţile 
asociate în cadrul proiectului “Managementul Integrat al Deşeurilor în 
Municipiul Bacău şi în zonele limitrofe”, precum  şi a deşeurilor din demolări 
şi excavări provenite de la persoanele fizice şi juridice din municipiul Bacău,  
spre studiu şi analiză.    
        Acest proiect poate  fi consultat   şi la sediul  Consiliului Local al 
Municipiului  Bacău, unde se află afişat. 
          În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile  legal constituite  din 
municipiul Bacău,  vor putea trimite în scris    propuneri , sugestii sau opinii  
până la data de 07.02.2008 , la Primăria Municipiului Bacău, domnului 
cons.juridic Caleap Florin, sau pe adresa de e-mail 
aparatdelucru.clb@primariabacau.ro 
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P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea instituirii taxelor speciale pentru depozitarea în Rampa de 

deşeuri “Nicolae Bălcescu” a deşeurilor menajere provenite din localităţile 
asociate în cadrul proiectului “Managementul Integrat al Deşeurilor în 

Municipiul Bacău şi în zonele limitrofe”, precum  şi a deşeurilor din demolări 
şi excavări provenite de la persoanele fizice şi juridice din municipiul Bacău 

 
 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Bacǎu 
 
Având în vedere: 

- Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
- Prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităţilor, 

actualizată; 
- Prevederile art.282(1) (3)  din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, 

actualizată; 
- Prevederile art. 30 (2) (6) (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, actualizată; 
- Prevederile art. 47 şi art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată; 
- Referatul nr. 727/22.01.2008 şi Fişa de calcul a acestor taxe înaintate de către 

Direcţia de Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău; 



- Expunerea de motive a primarului municipiului Bacău 
 
În baza prevederilor  art. 36 alin. 2 lit. “b”, alin. 4 lit. “c” “f”, alin. 6 lit. “a” 

punctul 14, şi ale art. 45 alin. 2 lit.”c” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicatǎ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
       Art. 1  –  Se aprobă instituirea taxei speciale, în cuantum de 4 RON/tonă, fără 
TVA, pentru depozitarea în Rampa de deşeuri “Nicolae Bălcescu” a deşeurilor  
menajere provenite din localităţile asociate în cadrul proiectului “Managementul 
Integrat al Deşeurilor în municipiul Bacău şi în zonele lomitrofe”. 
 
    Art. 2 - Se aprobă instituirea taxei speciale, în cuantum de 6 RON/tonă, fără 
TVA, pentru depozitarea în Rampa de deşeuri “Nicolae Bălcescu” a deşeurilor  din 
demolări şi excavări provenite de la persoanele fizice şi juridice din municipiul 
Bacău. 
 
     Art. 3 – Hotărârea va fi comunicată Direcţiei Servicii Publice, Direcţiei 
Impozite şi Taxe Locale, Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului 
Bacău, Consiliului Judeţean Bacău, precum şi consiliilor locale din cele 22 de 
localităţi asociate în cadrul proiectului “Managementul Integrat al Deşeurilor în 
municipiul Bacău şi în zonele lomitrofe” : Consiliului Local Nicolae Bălcescu, 
Tamaşi, Hemeiuşi, Buhoci, Racova, Săuceşti, Luizi Călugăra, Traian, Bereşti 
Bistriţa, Răcăciuni, Mărgineni, Gîrleni, Măgura, Letea Veche, Horgeşti, Cleja, 
Faraoani, Filipeşti, Prăjeşti, Gioseni, Sărata, Iteşti. 

 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACǍU 
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PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii taxelor speciale pentru 
depozitarea în Rampa de deşeuri “Nicolae Bălcescu” a deşeurilor menajere 

provenite din localităţile asociate în cadrul proiectului “Managementul 
Integrat al Deşeurilor în Municipiul Bacău şi în zonele limitrofe”, precum  şi a 
deşeurilor din demolări şi excavări provenite de la persoanele fizice şi juridice 

din municipiul Bacău 
 

 
Consiliul Local Bacău are în proprietate şi administrare suprafaţa de 13,31 

ha, cu destinaţie Rampa de deşeuri „Nicolae Bălcescu”, unde sunt depozitate 
deşeurile municipale de pe raza Municipiului Bacău.  

Consiliul Local Bacău este în prezent,  asociat cu 22 de localităţi din jurul 
Municipiului Bacău pe proiectul „Managementul integrat al deşeurilor în 
Municipiul Bacău şi zonele limitrofe”, proiect aflat în derulare. Consiliile Locale 
asociate în cadrul acestui proiect au început să-şi înfiinţeze, în conformitate cu 
Legea 51/2006 şi Legea 101/2006 – servicii de salubrizare a localităţilor – cu 
intenţia de delegare a gestiunii pentru precolectarea, colectarea şi transportul 
deşeurilor municipale (menajere). 
 În aceste condiţii, Consiliile Locale asociate îşi pun problema depozitării 
deşeurilor menajere rezultate pe raza localităţilor, cerându-ne sprijin pentru a 
depozita deşeurile menajere în Rampa de gunoi „Nicolae Bălcescu”. 
 Situaţiile şi cifrele transmise de autorităţile locale din comunele asociate, 
reflectă faptul că, cantităţile de deşeurile ce vor fi colectate lunar din aceste 
comune reprezintă aproximativ 20% - din cantitatea de deşeuri depozitată lunar, 
provenită de pe raza Municipiului Bacău.  

Propunem  o taxă în cuantum de 4,00 RON/to, fără TVA, pentru depozitarea 
deşeurilor menajere provenite din localităţile asociate în cadrul proiectului. La 
fundamentarea cuantumului acestei taxe am luat în calcul doar cheltuielile privind 
prestarea operaţiunilor de împins şi compactat, considerând că, oricum activitatea 
de depozitare şi gestionare a Rampei de Deşeuri „Nicolae Bălcescu” a fost 
înfiinţată şi se desfăşoară în continuare ca un serviciu public pentru comunitate. 

De  asemenea, propunem Consiliului Local Bacău ca această taxă să se 
perceapă şi persoanelor fizice şi juridice care vor dori să depoziteze în rampă 
deşeuri provenite din demolări şi excavări. Intrucât aceste tipuri de deşeuri 
presupun o suplimentare a efortului financiar (cheltuieli cu utilităţile şi de 
personal), propunem ca taxa pentru depozitarea acestora să fie în cuantum de 6,00 
RON/to fără TVA.  
 Faţă de cele expuse, vă rugăm domnilor consilieri să adoptaţi proiectul de 
hotărâre în forma prezentată. 
       

Primarul Municipiului Bacău 
Ing. Romeo Stavarache 
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RAPORT 
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii taxelor 
speciale pentru depozitarea în Rampa de deşeuri “Nicolae Bălcescu” a 

deşeurilor menajere provenite din localităţile asociate în cadrul proiectului 
“Managementul Integrat al Deşeurilor în Municipiul Bacău şi în zonele 

limitrofe”, precum  şi a deşeurilor din demolări şi excavări provenite de la 
persoanele fizice şi juridice din municipiul Bacău 

 
 
 
 
 

 Avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei de depozitare 

a deşeurile menajere provenite din comunele asociate în cadrul Proiectului 

„Managementul Integrat al deşeurilor în Municipiul Bacău şi în zonele 

limitrofe” potrivit legislaţiei în vigoare: Legii nr. 571/2003 – privind Codul fiscal, 

Legea nr. 273/29 iunie 2006 – privind finanţele publice locale. 
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