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R O M A N I A 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E A 

NR. 57 DIN 28.12.2020 

 

privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021 pentru utilizatorii 

casnici și  non-casnici, precum și aprobarea subvenționării din bugetul local al Comunei Oncești  

a sumei de 2,74 lei/persoană/lună pentru utilizatorii casnici  

 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncești, întrunit în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ în data de 28.12.2020; 

         Având in vedere: 

         - Adresa A.D.I.S. nr. 3310/10.12.20120 prin care se motiveaza si se solicită aprobarea cuantumului 

taxei de salubrizare pentru anul 2021, taxă aferentă utilizatorilor serviciilor de salubrizare, casnici și     

non-casnici, conform Planului anual de evoluție a taxelor tarifelor, actualizat în anul 2018; 

         -  Expunerea de motive a primarului Comunei, înregistrată la nr. 289/21.12.2020, prin care se 

motiveaza necesitatea aprobarii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021 pentru 

utilizatorii casnici și non-casnici și subvenționarea din bugetul local al Comunei Oncești a unor sume 

pentru finantarea serviciului public de salubrizare; 

         - Raportul viceprimarului Comunei, inregistrat la nr. 290/21.12.2020, prin care se propune aprobarea 

cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021 pentru utilizatorii casnici și non-casnici și 

subvenționarea din bugetul local al Comunei a sumei de 2,74 lei/persoană/lună pentru utilizatorii casnici; 

         - prevederile H.C.L. Oncești nr. 61/28.12.2018 privind aprobarea Planului anual de evoluție al taxei 

speciale de salubrizare actualizat pentru Proiectul ,,Sistem integrat de management al deșeurilor solide în 

județul Bacău”; 

         - prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, cu 

modificările și completările ulterioare; 

         - Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului ,,Sistem Integrat de 

Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău”, cu modificările și completările ulterioare;         

         - prevederile art. 1, alin. (1) si (2), lit. e), alin. (3) si (4), ale art. 3, 6 si 8, alin. (1) si (3), lit. j) și k), 

ale art. 10, alin. (12), (13) și (15), ale art. 43, alin. (1) și (2) din Legea nr. 51/08.03.2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

         - prevederile art. 2, alin. (1), (2) și alin. (5) – (12),  si ale art. 6, alin. (1), lit. k) și alin. (3), ale art. 8, 

alin. (1) și ale art. 9, ale art. 25 și 26, alin. (1) și alin. (8) și ale art. 35 din Legea nr. 101/25.04.2006 

privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;  

         - prevederile art. 7, 8, 10, ale art. 13, alin. (1) și (2) și ale art. 15 din Anexa la Ordinul Autorității 

Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 109/09.07.2007 privind 

aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile 

specifice serviciului de salubrizare a localităților; 

         - prevederile art. 1 și 17 din Legea nr. 211/15.11.2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

         - prevederile art. 1 și 3 din  Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a 

deșeurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare; 

          - prevederile art. 1 si 2 din H.G. nr. 349/21.04.2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

         - prevederile art. 13, alin. (1), lit. c) și cc) din O.U.G. nr. 196/22.12.2005 privind Fondul pentru 

mediu, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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         - prevederile art. 484, alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare;         
         - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, inregistrate la nr. 300, 301 și respectiv, 302 din 

28.12.2020; 

         - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 

         În  temeiul  dispozițiilor art. 129,  alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. n), ale art. 133, alin. (1), ale         

art. 134, alin. (1), lit. a) și alin. (3), lit. a), ale art. 196, alin. (1), lit. a), ale art. 197, alin. (1) și (4) și ale   

art. 200 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ș  T  E: 

 

         Art. 1 - Se aprobă taxa specială de salubrizare pentru anul 2021 la nivelul U.A.T. – Comuna 

Oncești, în cuantum de 7,74 lei/persoană/lună pentru utilizatorii casnici, din care cuantumul de 5,00 lei 

suportat de către ulilizatorii casnici și 2,74 lei subvenționat din bugetul local, și în cuantum de 16,09 lei/ 

persoană/lună pentru utilizatorii non-casnici. 

 

         Art. 2 - Se aprobă subvenționarea sumei de 2,74 lei/persoană/lună din bugetul local al U.A.T. - 

Comuna Oncești al anului 2021 pentru utilizatorii casnici, reprezentând diferența dintre tariful nou și 

tariful pentru anul 2020, respectiv 7,74 – 7,54 = 0,20 (lei/persoana/lună), însumată cu diferența dintre 

tariful anului 2020 stabilit de către A.D.I.S. și tariful stabilit prin prezenta hotărâre, respectiv  7,54 - 5,00 

= 2,54 (lei/persoana/lună) pentru prestarea serviciului de salubrizare la persoanele fizice cu domiciliul în 

Comuna Oncești, Județul Bacău. 

           

         Art. 3 - Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta publica, in conditiile legii 

si se comunică, prin grija secretarului general al Comunei compartimentului de specialitate, potrivit 

competențelor, primarului Comunei Oncesti, precum și Instituției Prefectului Județului Bacău in vederea 

verificării legalității.  

 

         Art. 4 - Primarul Comunei Oncești si contabilul din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.   

 

         Art. 5 -  Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Oncesti, în 

ȘEDINŢĂ ORDINARĂ, cu respectarea art. 139, alin. (1) și (3), lit. c) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 

privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de 10 voturi ,,pentru”,     -   voturi ,,împotrivă” şi     

1(unu) ,,abţineri”  din numarul total de 11 consilieri prezenţi. 

 

 

 

 

 

           PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                                CONTRASEMNEAZA, 

                CONSILIER LOCAL,                                                        SECRETAR GENERAL, 

            BABAN IULIANA-OANA                                           OPRIŞAN CARMEN-ROCSANDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

 

 

 


