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P R O I E C T   D E  H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea taxei de salubrizare în municipiul Bacău pe anul 2008 

 
  Consiliul Local al Municipiului Bacǎu, 
Având în vedere : 

- Prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
modificatǎ şi completatǎ prin Legea nr. 343/2006; 

- Prevederile  art. 30 alin. 1 şi  2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale; 

- Prevederile art. 6 alin. 1 lit. “k” din Legea nr. 101/2006 – legea serviciului 
de salubrizare a localităţilor; 

- Prevederile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 
modificǎrile şi completǎrile ulterioare; 

- Prevederile O.G. 92/2003 privind Codul de procedurǎ fiscalǎ, republicatǎ, 
cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; 

- Prevederile pct. 2901 (2) din Normele metodologice de aplicare a pentru 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificatǎ şi completatǎ, aprobate prin 
Hotǎrârea Guvernului României nr. 44/2004, modificatǎ şi completatǎ inclusiv prin 
H.G. nr. 1.861/21 decembrie 2006; 

- Referatul nr. 90630 din 03.05.2007 înaintat de Direcţia Impozite şi Taxe 
Locale Bacău; 

- Expunerea de motive a primarului municipiului Bacău, prin care propune 
stabilirea taxei de salubrizare pe anul 2008, la nivelul municipiului Bacău; 

În baza prevederilor art. 27, art. 36 alin. 2 lit. “b”, alin. 4 lit. “c”, 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 stabileşte taxa de salubrizare în municipiul Bacău, pentru anul 2008, 
conform anexelor 1 –  5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 2 - Hotărârea va intra în vigoare la data de 01.01.2008, dată la care se abrogă 
prevederile HCL nr. 361/28.12.2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi orice alte prevederi contrare.  
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACǍU 
Ing. ROMEO STAVARACHE 

 
Nr._____ 
Din_____________2007 
S.V./S.V.Ex.2 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la  proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare în municipiului 

Bacău pe anul 2008 
 
 
 
 
 

 Municipiul Bacǎu, la începutul celui de-al treilea mileniu, este prezentat 
societǎţii în sondajele de opinie, în mass-media şi nu în ultimul rând de situaţia 
realǎ din teren, ca fiind unul dintre cele mai curate oraşe de pe harta României. 
 Spaţiile verzi, locurile de agrement şi aranjamentele florale din municipiul 
nostru au prins un contur şi o consistenţǎ mai apropiatǎ de gustul şi nevoia de 
frumos a bǎcǎuanilor.  
 Activitatea de colectare şi transport a deşeurilor menajere şi nemenajere a 
cunoscut în timp progrese vizibile. 
 Au fost realizate, prin investiţii importante, platforme betonate şi îngrǎdite cu 
plǎci din acelaşi material, la rampa de gunoi s-au întreprins lucrǎri de modernizare 
(cântar electronic, sisteme de evidenţǎ computerizatǎ, mǎsuri de neutralizare şi 
înlǎturare a unor premise de afectare a mediului, etc.), iar în cartiere şi în zonele 
fǎrǎ platforme de colectare au fost amplasate eurocontainere şi europubele care 
asigurǎ o frecvenţǎ mai mare în ce priveşte ridicarea deşeurilor fǎrǎ a mai discuta 
de conştientizarea cetǎţenilor care trǎiesc într-un oraş modern pe care trebuie sǎ-l 
pǎstreze curat. 
 Au fost îndepǎrtaţi prin tǎiere un numǎr mare de plopi – în unele cazuri la 
cererea cetǎţenilor – dupǎ care s-a luat mǎsura plantǎrii de tei, castani ori alţi arbori 
specifici, în locul acestora. 
 S-a acţionat mai susţinut şi se continuǎ activitatea de prindere şi sterilizare a 
câinilor comunitari care, nu de puţine ori, au agresat copii şi bǎtrâni. 
 Dezǎpezirea, înlǎturarea gheţii de pe carosabil, refacerea unor alei din 
cartiere şi din parcuri, s-au desfǎşurat într-un ritm susţinut, croindu-se astfel 
condiţii optime pentru fluenţa circulaţiei auto şi pietonale,  cât şi pentru un ambiant 
plǎcut în locurile de agrement. 
 Bacǎul aratǎ astǎzi aşa cum îl vedem datoritǎ eforturilor administraţiei locale 
la care s-au alǎturat cetǎţenii prin acţiuni directe îndeosebi prin plata taxei de 
salubrizare, chiar dacǎ în ultima perioadǎ preţul la carburanţi, materiale şi alte 
repere a crescut considerabil, subdimensionând cuantumul acestei taxe. 



 De multe ori se înţelege greşit cǎ prin taxa de salubrizare s-ar acoperi doar 
colectarea şi transportul deşeurilor, trecându-se cu vederea mediul în care trǎim zi 
de zi. 
  Veniturile preconizate a se încasa în anul 2008 sunt la acelasi nivel ca în anii 
precedenti – 2006, 2007 – desi, pe fondul creşterii ratei inflaţiei, cresc în mod 
evident şi cheltuielile la nivelul bugetului local, aferente activitǎţii de salubrizare. 
  Datoritǎ coordonǎrii activitǎţilor de salubrizare şi încasare a taxei aferente de 

cǎtre Primǎria municipiului Bacǎu a fost posibilǎ acordarea de scutiri integrale 
pentru diferite categorii de persoane fizice, care în condiţiile incasǎrii prin 
intermediul asociatiilor de proprietari (locatari) nu au fost posibile. Astfel, au 
beneficiat de aceste facilitati urmatoarele categorii de persoane: veterani de 
razboi, persoane cu handicap grav, mediu sau accentuat, persoane invalide grd. I 
si II, vaduve de veterani de razboi, eroi si luptatori ai revolutiei din anul 1989, 
beneficiarii prevederilor Decretului - Lege nr. 118/1990 – detinuti, deportati si 
stramutati politic. 

  În prezent, Primǎria municipiului Bacǎu are o strategie complexǎ si eficientǎ 
pentru optimizarea activitǎţilor de profil, aceasta urmând a fi pusǎ in practicǎ în 
perioada imediat urmǎtoare, în mod evident şi cu ajutorul cetǎţenilor municipiului 
Bacǎu. 

 Pentru continuarea acestei activitǎţi pe aceleaşi coordonate, chiar la un nivel 
mult mai ridicat, în vederea menţinerii oraşului în care muncim şi convieţuim în 
categoria celor mai curate şi moderne, consider cǎ se impune adoptarea unei 
hotǎrâri de stabilire a taxei de salubrizare pentru anul 2008 în municipiul Bacǎu. 
 Faţă de cele prezentate mai sus, rog Consiliul Local al Municipiului Bacău să 
adopte proiectul de hotărâre aşa cum a fost redactat şi prezentat. 
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
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RAPORT 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primaruluila proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare 

în municipiul Bacău pe anul 2008 
 
 
 În conformitate cu prevederile  art. 282 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, coroborate cu cele ale art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în 
interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale pot adopta taxe speciale. 
 Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual iar veniturile obţinute din 
acestea se utilizeazǎ integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru 
înfiinţarea serviciilor publice locale, precum şi pentru finanţarea  cheltuielilor de 
întreţinere şi funcţionare ale acestor servicii. 
 Existînd posibilitatea stabilirii anuale a unei asemenea taxe speciale, şi având 
în vedere necesitatea existenţei şi funcţionării unui serviciu public local specializat 
în colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor menajere şi nemenajere, de 
salubrizare a căilor de circulaţie şi protecţie a spaţiilor verzi la nivelul municipiului 
Bacău, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare 
în municipiul Bacău pe anul 2008. 
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