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H O T A R A R E 

privind stabilirea unor masuri administrativ-fiscale in domeniul salubrizarii 

 

Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

Avand in vedere: 

- referatul de aprobare al primarului comunei Pietroasele, inregistrat la nr.4990/22.12.2021; 

- raportul compartimentului de specialitate inregistrat la nr.4991/22.12.2021; 

- prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata; 

- prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata; 

- adresa SC RER SUD S.A. cu nr.13248/06.12.2021, inregistrata la UAT Pietroasele la 

nr.4729/07.12.2021, privind propunerea de modificare a tarifelor; 

- raportul de inspectie cu nr.130/11.11.2021 intocmit de Garda Nationala de Mediu – Comisariatul 

Buzau; 

- ORDIN nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare 

sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor; 

- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 

- prevederile OUG nr.92/19.08.2021 privind regimul deseurilor; 

- prevederile OUG nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice; 

-nota de fundamentare cu nr.308/26.01.2022 intocmita de compartimentul buget finante 

contabilitate; 

-raportul de avizare al comisiei pe domenii; 

În temeiul art. 196 alin  (1), lit. ,,a” din O.U.G 57/2019, privind Codul administrativ, 

HOTARASTE: 

        Art. 1. Incepand cu 01.02.2022 se mentine metoda de realizare a prestatiei de catre SC RER 

ECOLOGIC SERVICE SA BUZAU, colectarea gunoiului menajer pentru populatia din comuna 

Pietroasele. 

           Art.2.(1)Colectarea deseurilor reciclabile prin operatori autorizati, respectiv deseuri de 

echipamente electrice si electronice, deseuri de baterii si acumulatori si deseuri voluminoase, 

inclusiv saltele si mobila  se va face printr-o campanie in lunile martie si septembrie a fiecarui an, 

iar deseurile se vor colecta de catre un operator autorizat ce va fi solicitat printr-o comanda 

ocazionala. 

 (2) Pentru celelalte luni din an depozitarea deseurilor reciclabile, mentionate la alin.(1) se 

va face la Magazia fostului CAP Pietroasele din sectorul zootehnic. 

  

Art. 3. Cu data de 01.02. 2022 se stabileste taxa locala in domeniul salubrizarii dupa cum 

urmeaza: 

 

(alin.1) Pentru gospodarii cu 1 persoana: 8 lei/luna din care 6 lei reprezentand contravaloare taxa 

pentru  gunoiul menajer si 2 lei contravaloare taxa pentru deseuri reciclabile; 
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(alin.2) Pentru gospodarii cu 2 persoane :16 lei/luna din care 12 lei reprezentand contravaloare taxa 

pentru  gunoiul menajer si 4 lei contravaloare taxa pentru deseuri reciclabile; 

(alin.3) Pentru gospodarii cu 3 persoane:24 lei/luna din care 18 lei reprezentand contravaloare taxa 

pentru  gunoiul menajer si 6 lei contravaloare taxa pentru deseuri reciclabile; 

(alin.4) Pentru gospodarii cu 4 persoane si mai mult:32 lei/luna din care 24 lei reprezentand 

contravaloare taxa pentru  gunoiul menajer si 8 lei contravaloare taxa pentru deseuri reciclabile; 

(alin.5)  Pentru casele de vacanta se va percepe o taxa in suma de 50 lei/an din care 5 lei 

contravaloare taxa pentru deseuri reciclabile ; 

(alin.6) Pentru persoane juridice:120 lei/mc/luna din care 20 lei  contravaloare taxa pentru deseuri 

reciclabile; 

(alin.7) Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, asociatii familiale care 

comercializeaza produse alimentare si nealimentare sau presteaza servicii se va stabili o taxa de :60 

lei/mc/luna din care 5 lei contravaloare taxa pentru deseuri reciclabile; 

alin(8) Persoanele juridice si P.F.A.care detin spatii comerciale in incinta proprietatii personale, 

vor plati o singura taxa, aceea aferenta pentru persoane juridice sau persoane fizice autorizate”. 

Art. 4.Taxa de salubrizare se va aplica la toate gospodariile de unde se poate colecta gunoiul 

menajer. 

Art.5.Taxa de salubrizare se va incasa pe baza de chitanta la casieria UAT 

Art.6.(1) Pentru persoanele  care efectueaza lucrari pentru  care nu este necesara emiterea 

unei autorizatii de construire/desfiintare potrivit art.11 din Legea nr.50/1991, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare li se stabileste o taxa de 300 lei/tona . 

         (2)Persoanele care solicita ridicarea materialelor/deseurilor provenite de la diferite 

lucrari vor face o solicitare la UAT Pietroasele. 

         (3)Pentru colectarea materialelor/deseurilor mentionate la alin.2 se va incheia un 

contract cu un operator autorizat in colectarea acestui tip de deseuri. 

Art.7.Contravaloarea gunoiului menajer depozitat pe domeniul public va fi suportat din 

bugetul local al Primariei. 

Art.8. Pentru  neachitarea  la termenul de scadență de către debitor a taxei de salubrizare  

datorată bugetelui local al U.A.T Pietroasele, se datoreaza dupa acest termen majorari de 

întârziere. Nivelul majorării de întarziere este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale neachitate 

în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună  începând cu ziua  imediat urmatoare 

termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.” 

Art.9.Compartimentul impozite si taxe locale, casierie si urmarire fiscala va duce la 

indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.10.La data intrarii in vigoare a prezentei HCL nr.1/2020 si H.C.L.nr. Nr.58 /29.12.2020 

isi inceteaza aplicabilitatea. 

Art.11. Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G 

nr.57/2019, privind Codul Administrativ. 

 
Presedinte de sedinta, 

Lefter Livioara 

                                                contrasemneaza, 

                                                                                                            secretar general, 

                                                                                                                          Matache Aurelia 

Nr.1                                                                                     

Data:26.01.2022 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Pietroasele, in sedinta 

ordinara din data de 26.01.2022, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G nr.57/2019, privind 

Codul administrativ, cu un nr.de 13 voturi pentru, - abtineri, - voturi impotriva, din numarul total 

de 13 consilieri in functie si 13 consilieri prezenti la sedinta. 
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