
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA BĂLȚĂTEȘTI
CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr.5 din 03.02.2020

privind modificarea HCL nr. 70 din 21.12.2016 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin
concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-
teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț

           Consiliul Local al comunei Bălțătești, întrunit în ședință extraordinară de îndată la data de 03.02.2020
Examinând referatul de aprobare nr. 393 din 31.01.2020 al Primarului  comunei Bălțătești;
Văzând raportul de specialitate nr. 394 din 31.01.2020 al compartimentului de specialitate cu atribuții în domeniu,

precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului  Local  nr.  70 din  21.12.2016 privind atribuirea și  încheierea contractului  Delegarea prin

concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale
membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț;

- prevederile art. 8, alin. (3), lit. k), art. 9, alin. (2), lit. d) și ale art. 10, alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de
utilități publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 6, alin. (1), lit. l), art. 8, alin. (1), art. 9, alin. (1), lit. c) și ale art. 20 alin. (2), lit. d) din Legea nr.
101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților republicată;

- prevederile  art.  III  și  art.  I  punctul  3 din O.U.G.  nr.  74/2008 referitoare la modificarea art.  17 din  Legea nr.
211/2011 privind regimul deșeurilor;

- prevederile Contractului de  Delegare prin concesiune a gestiunii  unor activități  componente ale serviciului de
salubrizare  a  unităților  administrativ-teritoriale  membre  ale  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară
”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț nr. 63/609 din 01.03.2017; 

- adresa nr. 5509 din 12.12.2019 înaintată de ADI ECONEAMT, în calitate de Autoritate Contractantă
În temeiul art. 129, alin.(2), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 139 alin.(1) precum şi art. 196 alin.(1) lit. (a) din OUG nr.

57/2019 privind Codul admnistrativ

HOTĂRĂŞTE

Art 1. Anexa nr. 2 REDEVENȚA ȘI TARIFELE prevăzută la art.  3 din HCL nr.70 din 21.12.2016
privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități
componente  ale  serviciului  de  salubrizare  a  unităților  administrativ-teritoriale  membre  ale
Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  ”ECONEAMȚ”,  din  Zona  3,  județul  Neamț se
înlocuiește cu Anexa la prezenta Hotărâre şi intră în vigoare începând cu luna februarie 2020.

Art 2. Se acordă un mandat special reprezentantului comunei Bălțătești în cadrul Adunării Generale
a  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „ECONEAMŢ”,  să  voteze,  în  numele  comunei
Bălțătești, actul adițional la contractul de concesiune Delegarea prin concesiune a gestiunii
unor  activități  componente  ale  serviciului  de  salubrizare  a  unităților  administrativ-
teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona
3, județul Neamț care va cuprinde tarifele astfel aprobate prin această Hotărâre.

Art 3. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea orice
altă prevedere contrară. 

Art 4. Secretarul general al comunei Bălțătești va asigura aducerea la cunoștință publică precum și
comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate.

   PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ 
    GAVRILOAE GHEORGHE       

                                                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                                            Secretar general,

                                                                                                                                           ELENA URSACHE
Total consilieri 13  prezenti 13    pentru 13



ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA BĂLŢĂTEŞTI
CONSILIUL  LOCAL

Anexa 1 la Hotărârea 
Nr.5 .din03.02.2020

REDEVENȚA ȘI TARIFE

 Redevența și tarifele aferente contractului de concesiune Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente
ale  serviciului  de  salubrizare  a  unităților  administrativ-teritoriale  membre  ale  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară
”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț sunt:

1. Redevența:
Redevența pe 8 ani (lei) Redevența anuala (lei) Redevența trimestriala (lei)

2 314 236,32 289 279,54 72 319,88

2. Tarifele aferente activităților prestate (fără TVA):
Reciclabil:  676,62 lei/tonă  (colectare la platformă)
Rezidual:   503,83 lei/tonă  (colectare la poartă)



ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLȚĂTEȘTI

          Consiliul local al comunei Bălțătești, judeţul Neamţ;
          Examinând referatul de aprobare  nr.395/31.01.2020 al primarului comunei Bălțătești,
precum și raportul de specialitate  nr.396/31.01.2020.

Având în vedere  prevederile:
- art. 8 alin(3) lit. k) si art. 9 alin. (1) si (2)lit. d din Legea Serviciilor comunitare de

Utilitati Publice nr. 51/2006, modificata si completata prin Legea nr. 225/2016 ;
- art. 6 alin(1) lit k), art. 8 alin. (1), art. 9 alin.(1) lit. c), art. 20 alin(2) lit d, art. 25, art. 26

alin(1) lit. b din Legea nr. 101/2006 – Legea serviciului de salubrizare a localitatilor, modificata
si completata prin Legea nr. 99/2014 ;

-  art.  3  alin(3)  din  Ordinul  ANRSC  nr.  109/2007  privind  aprobarea  Normelor
Metodologice  de  stabilire,  ajustare  sau  modificare  a  tarifelor  pentru  activitati  specifice
serviciului de salubrizare a localitatilor ;

-  art.  30  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finantele  publice  locale,  cu  modificarile  si
completarile ulterioare ;

-  art.  454  lit  g,  art.  484  si  art.  485  din  Legea  nr.  227/2015  privid  Codul  Fiscal  cu
modificarile si completarile ulterioare ;

-  Legii  nr.  52/2003  privind  transparenta  decizitională  în  administratia  publică,  cu
modificarile și completarile ulterioare ;

- Legii nr.207/2015, privind Codul de procedura fiscală, cu modificarile și completarile
ulterioare ;

Luând act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
In conformitate cu prevederile art.129, alin.d, alin.(7) lit.n,  art. 139 alin. (1), ale art. 196

alin (1) lit.  a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.  57/2019 privind Codul
Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. – (1) Incepand cu data de 01.02.2020 se stabilește cuantumul taxei speciale de
salubrizare la nivelul UAT comuna Bălțătești, după cum urmează :

a) Taxa de 70 lei/an pentru gospodariile compuse dintr-o persoana ;
b) Taxa de 140 lei/an pentru gospodariile compuse din 2 persoane ;
c) Taxa de 200 lei/an pentru gospodariile compuse din 3 persoane ;
d) Taxa de 250 lei/an pentru toate gospodariile compuse din patru sau mai multe persoane ;
e) Taxa de 30 lei/an pentru gospodariile locuite temporar

HOTĂRÂRE
 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare, începând cu data de

01.02.2020 pentru persoanele fizice si persoanele juridice din  comuna
Bălțătești, județul Neamț



f) Taxa de 500lei/an in cazul persoanelor juridice II, AF, IF, SRL, SNC care au activitate, cu
punct de lucru pe raza Comunei Bălțătești, parohiile din comună, intituțiile publice .

(2)  Taxa prevazută  la alin.(1)  se  debitează în baza Declarației  pe proprie  raspundere,
depusă de catre fiecare titular de rol sau membru major al familiei, conform modelelor anexă
care fac parte integranta din hotarare.

Art. 2.  -   Taxa reprezintă contravaloarea serviciilor de colectare ,  încarcare, transport  si
depozitarea deșeurilor menajere/reziduale, urmând a fi încasată în 4 tranșe egale trimestriale, cu
termen de plată 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie și 31 decembrie.
     Art. 3. -  Modificările survenite costurilor de depozitare a deșeurilor la depozitul ecologic de
la Girov, aplicabile de la 01.02.2020 prin adăugarea contribuției pentru economia circulara  de
la 30 lei/tona la 80 lei/tona în conformitate cu prevederile OUG nr. 74/2018, sunt incluse in
taxele mai sus menționate.

Art. 4. - Prestarea serviciului se va face pentru toți utilizatorii casnici si non-casnici de pe
raza  UAT  comuna  Bălțătești,  colectarea  făcându-se  selectiv,  din  poartă  in  poartă,  pentru
utilizatorii casnici, iar pentru persoanele juridice/agenti economici de la sediile acestora/punct
de lucru.

Art. 5. (1) - Decontarea serviciului se va face de catre UAT comuna Bălțătești  pe baza
cântăririlor  efectuate  in Stația de Sortare  si  Transfer  Târgu-Neamt,  la tarifele  aprobate  prin
H.C.L. nr. 5/03.02.2020.

(2) – Diferența dintre tarifele aprobate prin H.C.L. nr. 5/03.02.2020 si taxa specială
prevazuta la art. 1, lit. a-e va fi suportată de la bugetul local al Comunei Bălțătești .

Art.  6. -  La  data  intrarii  in  vigoare  a  prevederilor  prezentei  hotarari  iși  încetează
aplicabilitatea orice altă prevedere contrară.

Art.  7. -  Secretarul  general  al  comunei  va  asigura  comunicarea  prezentei  hotarari
autoritatilor si persoanelor interesate.
Nr. 6
Din  03.02.2020                       

Preşedinte de şedintă:
  Consilier,  Gavriloae Gheorghe

                                                                                         Contrasemnează,
                                                                                         Secretar general,

                                                                                        URSACHE ELENA
Total consilieri locali: 13
Prezenti: 13
Pentru: 13



COMUNA BĂLȚĂTEȘTI

Nr. ………….. din …………..2020

                            DECLARAȚIE 

PRIVIND TAXA DE SALUBRIZARE PENTRU PERSOANELE FIZICE

Subsemnatul (a) ……….…………………………………………………..........................………, 

CNP ………..............................,  B.I./C.I./A.I.  serie  .....  nr.  ……………..,  judeţ  ..................  loc.  ................................  cod

poştal  .......................  sector  ....,  str.  .......................................................  nr.  .....,  bloc  ....  scară  ...  etaj  ...  ap  ....

tel. ............................, fax ............................., adresă de e-mail ……………………………   proprietar (membru al familiei) al

imobilului  situat  în  comuna  Bălțătești,  sat.  ......................,  str.  .......................................................  nr.  .....,   cunoscând

prevederile art. 326 din Codul Penal privitoare la declarațiile nesincere date în fața autorităților de stat și publice, declar pe

propria răspundere, că în imobilul mai sus menționat locuiesc _________¹ persoane, după cum urmează și că dețin/nu dețin²

alte proprietăți în comuna Bălțătești:

Nr.crt. Nume și prenume CNP

¹ se va menționa numărul de persoane care locuiesc la adresa declarată, numele și prenumele, CNP

² pentru fiecare proprietate sa va completa o declarație

                         Semnătura,

Data ___/___/_____ __________________

 COMUNA BĂLȚĂTEȘTI



Nr. ………….. din …………..2020

                            DECLARAȚIE 

PRIVIND TAXA DE SALUBRIZARE PENTRU PERSOANELE JURIDICE

Inițială □      

Rectificativă □
Date de identificare a societății

CUI ……………………………

Denumire ………………………………………….Sediu/Punct de lucru  ………………...........

Județ  ………………..str.  ……………………………….., nr.  ……, bl. ……….., ap.………., Cod poștal …………………..

Cont bancar ………………………………………………….

Banca ………………………………………..

Nr. crt.
Adresa punctului de lucru/locația în care se

desfășoară activități economice
CUI

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privitoare la declarațiile nesincere date în fața autorităților de stat și

publice, declar pe propria răspundere, că datele înscrise în prezenta declarație sunt reale.

Data: …………/…………20.......

Prenume şi nume .....................................................................

Calitatea...............................................................................   

Semnătura şi ştampila .............................................

Nr. ………….. din …………..2020

                            DECLARAȚIE RECTIFICATIVĂ

PRIVIND TAXA DE SALUBRIZARE PENTRU PERSOANELE FIZICE



NUME CONTRIBUABIL _______________________________________________

Cod numeric personal ___________________________________________________

Județ ______________, Localitatea ________________, str. ____________________

Nr. ________, Bl.________, sc. _____, Ap._______

Nr. crt.

Nr.

persoane

declarate

Nr. 

persoane 

intrate

Nr.

persoane

ieșite

Data de la care are

loc modificarea

Perioada pt. care are

loc modificarea

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privitoare la declarațiile nesincere date în fața autorităților de

stat și publice, declar pe propria răspundere, că datele înscrise în prezenta declarație sunt reale și documentele anexate sunt

în conformitate cu originalul.

                      Semnătura

Data ___/___/_____ __________________


	HOTĂRÂRE

