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PROIECT 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

  CONSILIUL LOCAL AL U.A.T. COMUNA BECENI  
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modelului contractului de prestare, a tarifelor şi taxelor 

speciale pentru pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare al U.A.T. 

comuna BECENI, judeţul Buzău 

 Consiliul Local BECENI 

         Având în vedere, 
- referatul de aprobare al primarului comunei BECENI, în calitatea sa 
iniţiator, înregistrat sub nr. ................/…………; 
- raportul de specialitate al compartimentului ....................... din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei BECENI înregistrat sub nr. 
................/…………; 
- avizul comisiei de specialitate ........................... a consiliului local 
BECENI înregistrat sub nr.............../ .................. 
- prevederile art.1 alin.(2) lit.e), art.2 lit.g), art. 8, alin.(3), lit. i), lit. j) şi 
lit.k), art.10 alin.(12), alin.(13) şi alin.(15) din Legea 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- prevederile art.2 alin.(3) lit.a), lit.b) şi lit.h), art.4 alin.(4), art 6, alin.(1), 
lit. k) şi lit. l), art.13 alin.(3), art.26 alin.(1) lit.a), lit.b) şi lit.c), alin.(2) şi 
alin.(3) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.17 alin.(1) lit.c), lit.f), lit.g), lit.h) şi lit.i) din Legea 211/2011  
privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.484 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3) din Legea 227/2015 Codul  
Fiscal cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.30 alin.(1), alin.(2), alin.(3), alin.(4), alin.(5) şi alin.(6) 
din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului preşedintelui ANRSC nr. 112 din 9 iulie 2007 
privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare 
a localităţilor; 
- prevederile Ordinului preşedintelui ANRSC nr. 109 din 9 iulie 2007 a 
privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a 
localitatilor; 
- prevederile art.5 lit.cc),  art. 129 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.c), art.139 
alin.(1) şi alin.(3) lit.c)  din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 
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H o t ă r ă ş t e : 

  Art.1 Se aprobă indicele mediu specific de producere a deşeurilor în 
localitate de 0,30 kg/om/zi. 
 Art.2 (1) Se aprobă instituirea taxelor speciale pentru gestionarea deşeurilor 
altele decât cele de hârtie, metal, plastic, și sticlă cât şi pentru gestionarea deşeurilor 
de hârtie, metal, plastic, și sticlă,, aferente serviciului public de salubrizare – 
activitatea "Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al 
deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, 
inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, pentru utilizatori - 
persoanele fizice(populaţie), în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii 
comunităţi locale, în conformitate cu anexa nr.1 prezenta hotărâre, parte 
integrantă din aceasta. 
(2) Se aprobă regulamentul taxelor speciale pentru gestionarea deşeurilor altele 

decât cele de hârtie, metal, plastic, și sticlă cât şi pentru gestionarea deşeurilor de 
hârtie, metal, plastic, și sticlă instituite pentru serviciul public de salubrizare – 
activitaţea "Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al 
deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, 
inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori," pentru prestaţiile 
efectuate de către operatorul serviciului de salubrizare al comunei BECENI, pentru 
persoanele fizice, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunităţi 
locale, în conformitate cu anexa nr.4 la prezenta hotărâre, parte integrantă din 
aceasta. 
(3) Se aprobă tarifele pentru gestionarea deşeurilor altele decât cele de hârtie, metal, 

plastic și sticlă cât şi pentru gestionarea deşeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă, 
aferente serviciului public de salubrizare – activitatea "Colectarea separată şi 
transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din 
activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără 
a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii 
şi acumulatori" - practicate de operatorul serviciului de salubrizare, în cazul 
prestaţiilor de care utilizatorii beneficiază individual, pe bază de contract de 
prestare a serviciului de salubrizare, pentru utilizatorii – alţii decât persoanele fizice, 
în conformitate cu anexa nr.1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta; 
(4) Se aprobă instituirea taxelor speciale pentru gestionarea deşeurilor altele decât 

cele de hârtie, metal, plastic, și sticlă cât şi pentru gestionarea deşeurilor de hârtie, 
metal, plastic, și sticlă,, aferente serviciului public de salubrizare – activitatea 
"Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor 
similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv 
fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente 
electrice şi electronice, baterii şi acumulator," pentru utilizatori alţii decât 
persoanele fizice, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără 
contract/care nu încheie contract de salubrizare cu operatorul serviciului de 
salubrizare în conformitate cu anexa nr.1 prezenta hotărâre, parte integrantă din 
aceasta. 
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(5) Se aprobă regulamentul taxelor speciale pentru gestionarea deşeurilor altele 

decât cele de hârtie, metal, plastic, și sticlă cât şi pentru gestionarea deşeurilor de 
hârtie, metal, plastic, și sticlă,, aferente serviciului public de salubrizare – 
activitatea "Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al 
deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, 
inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori" pentru prestaţiile 
efectuate, către utilizatorii alţii decât persoanele fizice, de către operatorul 
serviciului de salubrizare al comunei BECENI de care beneficiază individual fără 
contract/care nu încheie contract de salubrizare cu operatorul serviciului de 
salubrizare, în conformitate cu anexa nr.5 la prezenta hotărâre, parte integrantă 
din aceasta. 
(6) Se aprobă cantitatea de deşeuri municipale şi de deşeuri similare provenind din 
activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără 
a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii 
şi acumulatori, ridicate de la restul utilizatorilor serviciului de salubrizare (agenţi 
economici, instituţii publice, etc.) alţii decât utilizatorii persoane fizice, care îşi 
desfăşoară activitatea pe raza localităţii BECENI, în cazul prestaţiilor de care 
beneficiază individual cu/fără contract, care încheie/ nu încheie contract de 
salubrizare cu operatorul de salubrizare în conformitate cu anexa nr.2 la prezenta 
hotărâre, parte integrantă din aceasta. 
(7) Se aprobă contractul de prestare al serviciului de salubrizare – activitatea 
"Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor 
similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv 
fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente 
electrice şi electronice, baterii şi acumulatori" – la nivelul U.A.T. comuna BECENI, 
judeţul Buzău, conform cu anexa nr.3a şi 3b la prezenta hotărâre, parte integrantă 
din aceasta; 
 Art.3 Se aprobă tarifele, pentru serviciul public de salubrizare - activitatea 
de colectare şi transport al deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi 
de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora - activitate 
prestată ocazional de către operatorul serviciului de salubrizare al comunei 
BECENI, practicate de operatorul serviciului de salubrizare al comunei BECENI, în 
cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a 
serviciului de salubrizare, în conformitate cu anexa nr.1 la prezenta hotărâre, parte 
integrantă din aceasta; 
  
 Art.4 Tarifele pentru serviciul de salubrizare - activităţile prezentate la art. 2 
şi art.3 nu conţin T.V.A.; 
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 Art.5 (1) Taxele speciale instituite pentru gestionarea deşeurilor de hârtie, 

metal, plastic, și sticlă şi deşeurilor altele decât cele de hârtie, metal, plastic, și sticlă  
aferente serviciului public de salubrizare – activitatea "Colectarea separată şi 
transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din 
activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără 
a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii 
şi acumulator," atât pentru utilizatori persoane fizice cât şi pentru utilizatori alţii 
decât persoanele fizice, vor fi instituite şi încasate de către autorităţile 
administraţiei publice locale ale comunei BECENI şi decontate lunar operatorului 
serviciului de salubrizare direct din bugetul local, în baza deconturilor şi a 
facturilor emise. 
(2) Diferenţele dintre nivelul taxelor colectate la bugetul local şi cel al facturii emise 
de operator/(...) pot fi suportate din veniturile proprii ale U.A.T. comuna BECENI, 
urmând a fi încasate ulterior de la beneficiarii serviciului. 
(3) Taxele aferente activităţilor serviciului public de salubrizare, se recuperează de 
la beneficiari, iar, în caz de neplată, actul administrativ fiscal prin care au fost 
stabilite şi comunicate taxele devine titlu executoriu la data scadenţei. Prevederile 
referitoare la executarea silită din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. 
(4) Activităţile serviciului public de salubrizare - activitatea de colectare şi transport 
al deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi 
reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora - practicate de operatorul 
serviciului de salubrizare al comunei BECENI, în cazul prestaţiilor de care 
beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare, 
se va realiza doar în baza unui contract de prestare încheiat direct între utilizatori, 
indiferent de categoria de utilizatori [persoane fizice sau alţii înafara persoanelor 
fizice (instituţii publice, agenţi economici, persoane fizice autorizate, etc)] şi 
operator.  
(5)Activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi 
predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare se 
realizează indiferent de categoria de utilizatori [persoane fizice sau alţii înafara 
persoanelor fizice (instituţii publice, agenţi economici, persoane fizice autorizate, 
etc)], se va realiza doar în baza unui contract de prestare încheiat direct între 
utilizatori şi operator, la tarife aprobate prin hotărâre a Consiliului local al comunei 
BECENI. 
  Art.6 Tarifele şi taxele aferente serviciului de salubrizare – activitatea de 
"Colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor 
similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv 
fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente 
electrice şi electronice, baterii şi acumulatori” incluzând aici, printre altele şi 
gestionarea deşeurilor altele decât hârtie metal, plastic şi sticlă, includ şi 
contribuţia pentru economia circulară, prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare. 
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  Art. 7 În termen de maxim 6 luni de la adoptarea prezentei hotărâri, 
operatorul serviciului de salubrizare al comunei BECENI pentru activitaţile pentru 
care are hotărâre de dare în administrare împreună cu autorităţile administraţiei 
publice locale, va inventaria toţi utilizatorii de pe raza teritorial administrativă a 
comunei BECENI. 
  Art.8 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL BECENI 
nr.71/19.12.2017 se abrogă. 
Art.9 Orice alte prevederi contrare prevederilor prezentei hotărâri îşi încetează 
aplicabilitatea. 
 Art.10 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
Primarul comunei Beceni , judeţul Buzău. 
 Art.11 Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţa publică şi va 
transmite instituţiilor interesate prevederile prezentei hotărâri 
 

Initiator, 
Primar, 

Dumitru Laurențiu CONSTANTIN 
 

                                                                                                      
Avizat,   

Secretar general al comunei,                                                                                                 
Elena Cârcei 

              
Beceni 
Nr. 5/21.01.2020   
 

 


