
 

 

R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  

C O N S I L I U L  L O C A L  

 

H O T Ă R Â R E  

 
Nr. __ din 27.06.2018  

 
privind modificarea H.C.L. nr. 174 din 09.11.2015 privind 

instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Roman 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

 Examinând expunerea de motive nr. 11076 din 11.06.2018 iniţiată de 

către domnul Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi 

raportul de specialitate nr. 11077 din 11.06.2018 întocmit de către Direcţia 

Tehnică şi de Investiţii; 

 Văzând avizul favorabil nr. __ din 27.06.2018 al comisiei pentru buget-

finanţe, avizul favorabil nr. __ din 27.06.2018 al comisiei juridice, precum şi 

avizul de legalitate nr. _____ din 27.06.2018 al Secretarului Municipiului 

Roman: 

 Luând în considerare prevederile art. 8, lit. ”j”, din Legea nr. 51/2006R a 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale art. 26, alin. 1, lit. ”c”, alin. 2, alin. 3 şi alin. 4 din Legea nr. 

101/2006R a serviciului de salubrizare a localităţilor cu modificările şi 

completările ulterioare, ale art. 484, alin.  2 şi alin. 3 din Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal şi ale art. 30 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 14, ale art. 45, 

precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind 

administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

         

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 174/09.11.2015 privind 

instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Roman, care va avea 

următorul cuprins: 
 

 „Art. 2. - Cuantumul taxei speciale de salubrizare începând cu 

01.07.2018 va fi următorul: 

 a) utilizatorii persoane fizice asociate – 15,00 lei / persoană/lună; 



 

 

 b)utilizatorii persoane fizice din gospodarii individuale – 20,00 

lei/persoană/lună; 

 c) utilizatorii persoane juridice - 500 lei/tonă.” 

 

 Art. 2. Se aprobă modificarea alin. 4 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 

174/09.11.2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul 

Roman, care va avea următorul cuprins: 
 

 „ (4) În consecinţă, se impune instituirea taxei speciale de salubrizare 

după cum urmează: 

      –    utilizatorii persoane fizice asociate – 15,00 lei/luna/persoană; 

 – utilizatorii persoane fizice din gospodării individuale – 20,00 

lei/luna/persoană; 

 –  utilizatorii persoane juridice – 500,00 lei/tonă. ” 
 

 Art. 3. Se aprobă modificarea art. 5, alin. 1, din H.C.L. nr. 

174/09.11.2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul 

Roman şi a alin. 12 din anexa nr. 1 a aceleiași hotărâre, care vor avea următorul 

conţinut: 
 

 „Taxa specială de salubrizare se datorează lunar, cu termen de plată 

ultima zi lucrătoare din lună.” 
 

 Art. 4. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 174/09.11.2015 rămân 

neschimbate. 

 

 Art. 5. (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Neamţ în 

vederea exercitării controlului de legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin 

grija secretarului Municipiului Roman. 

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul 

autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primăriei 

Municipiului Roman: www.primariaroman.ro. 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,            Contrasemnează, 

         Consilier,                         Secretarul Municipiului Roman, 

            Constantin GHICA                                       Gheorghe CARNARIU 



 

 

 

                        

  MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1        www.primariaroman.ro 
  Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 

  Fax. 0233.741.604 
 

Emitent: CABINET PRIMAR 

Nr. 11.076 din 11.06.2018              E-mail: primar@primariaroman.ro 

 

 
 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 174/09.11.2015 

privind instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Roman 

 
Consiliul Local al Municipiului Roman a aprobat prin H.C.L. nr. 13 din 

data de 31.01.2018 atribuirea şi încheierea contractului de concesiune cu 

operatorul - S.C. ROSSAL S.R.L. ROMAN - pentru următoarele activităţi: 

a) 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; 

b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de 

activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 

c) operarea/administrarea staţiei de transfer Cordun pentru deşeurile 

municipale şi deşeurile similare;  

d) sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţia  de sortare 

Cordun; 

e) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a  

deşeurilor. 
 

Prin H.C.L. nr. 127 din data de 30.05.2018 privind modificarea şi 

completarea H.C.L. nr. 13 din 31.01.2018 au fost aprobate tarifele aplicate 

pentru serviciul public de salubrizare. Tarifele sunt exprimate în lei/tonă fapt ce 

generează modificarea H.C.L. nr. 174 din 09.11.2015 privind instituirea taxei 

speciale de salubritate în municipiul Roman, pentru utilizatorii serviciului public 



 

 

– persoane juridice. Ca urmare a acestei modificări, vă supun spre analiză şi  

aprobare cuantumul tarifului - 500lei/tonă - ce va fi aplicat începând cu data de 

01.07.2018 pentru utilizatorii - persoane juridice - care nu au încheiat contract 

de prestări servicii cu operatorul serviciului de salubritate.   

Menţionez faptul că valoarea taxei speciale de salubrizare în municipiul 

Roman pentru utilizatorii persoane juridice fără contract, conform H.C.L.         

nnr. 166 din 30.08.2017 privind modificarea H.C.L. nr. 174 din 09.11.2015 

privind instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Roman, este în 

prezent de 125 lei/m.c./lună. 

 Regimul şi cuantumul tarifelor şi taxelor speciale de salubrizare se 

stabilesc, se ajustează sau se modifică de către autorităţile administraţiei publice 

locale prin Hotărâre a Consiliului Local. 

 

 Având în vedere cele mai sus prezentate propun Consiliului Local al 

Municipiului Roman aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea taxei 

speciale de salubrizare, în municipiul Roman, pentru utilizatorii care nu au 

încheiat contract cu operatorul serviciului public de salubritate. 

 

 

 

Inițiator, 

Primarul Municipiului Roman 

Lucian-Ovidiu MICU 

 

 

 

 



 

 

                           

  MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1        www.primariaroman.ro 

  Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
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Emitent: DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI INVESTIŢII 

Nr. 11.077  din 11.06.2018   
 
 

 

 

 

 

 

                RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. 174/09.11.2015 

 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Roman 

 
 

La această dată, în municipiul Roman, gestiunea serviciului de salubrizare 

este delegată prin concesiune operatorului S.C. ROSSAL S.R.L. Roman, 

Consiliul Local al Municipiului Roman aprobând prin H.C.L. nr. 13 din data de 

31.01.2018 atribuirea şi încheierea contractului de concesiune cu operatorul - 

S.C. ROSSAL S.R.L. ROMAN - pentru următoarele activităţi: 

  a) 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; 

b)  colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de 

activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 

c) operarea/administrarea staţiei de transfer Cordun pentru deşeurile 

municipale şi deşeurile similare;  

d) sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţia  de sortare 

Cordun; 

e) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a  

deşeurilor. 

 

Prin H.C.L. nr. 127 din data de 30.05.2018 privind modificarea şi 

completarea H.C.L. nr. 13 din 31.01.2018 au fost aprobate tarifele aplicate 

pentru serviciul public de salubrizare. Tarifele sunt exprimate în lei/tonă fapt ce 

generează modificarea H.C.L. nr. 174 din 09.11.2015 privind instituirea taxei 



 

 

speciale de salubritate în municipiul Roman, pentru utilizatorii serviciului public 

– persoane juridice. Se impune actualizarea taxei speciale de salubrizare care va 

fi aplicată începând cu data de 01.07.2018 pentru utilizatorii - persoane juridice - 

care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul serviciului de 

salubritate.   

Precizăm faptul că valoarea taxei speciale de salubrizare în municipiul 

Roman pentru utilizatorii persoane juridice fără contract, conform H.C.L. nr. 

166 din 30.08.2017 privind modificarea H.C.L. nr. 174 din 09.11.2015 privind 

instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Roman, este în prezent de 

125lei/mc/lună, iar valoarea tarifului aplicat pentru prestarea serviciului de 

colectare, transport şi eliminare/valorificare a deşeurilor municipale şi 

asimilabile generate de către persoanele juridice este de 409,36 lei/tonă cu TVA, 

conform H.C.L. nr. 127 din 30.05.2018. Ţinând cont de cele mai sus precizate şi 

de faptul că densitatea deşeurilor municipale şi asimilabile este de 0,35to/mc  se 

impune creşterea cuantumului taxei speciale de salubrizare şi exprimarea 

acesteia în lei/tonă în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual persoanele 

juridice care nu au încheiat contract cu operatorul serviciului de salubrizare. 

Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii persoane juridice care 

beneficiază de servciul public de salubrizare fără a deţine contract de prestări 

servicii cu operatorul delegat va fi de 500 lei/tonă începând cu data de 

01.07.2018. 

 Regimul şi cuantumul tarifelor şi taxelor speciale de salubrizare se 

stabilesc, se ajustează sau se modifică de către autorităţile administraţiei publice 

locale, prin Hotărâre a Consiliului Local. 

 

 Faţă de cele prezentate, vă rugam să analizaţi şi să hotărâti cu privire la 

necesitatea şi oportunitatea modificării taxei speciale de salubrizare pentru 

utilizatorii persoane juridice care nu au încheiat contract cu operatorul 

serviciului de salubrizare. 

 

În consecinţă, apreciem că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile 

pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.  

 

   

Director tehnic, 

Dan Felician IONIŢĂ 

 

 

Şef Birou Monitorizare mediu, 

Irina Mariana SCORŢANU 


