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Anunţ
referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea aprobarea

nivelului taxei de salubrizare pentru anul 2023
în comuna Gornesti

Astăzi, 23.12.2022, comuna Gornesti, anunţă deschiderea procedurii de
transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act
normativ:

Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului taxei de salubrizare pentru
anul 2023 în comuna Gornesti

Paragraf descriptiv - problema identificată, soluţia propusă de actul normativ,
impactul scontat etc.
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
• referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
• proiectului de hotarare
• raportul de specialitate

Documentaţia poate fi consultată:
• pe pagina de internet a instituţiei, la www.primariagornesti.ro
• la sediul instituţiei: Gornesti, nr.429
• proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la

biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act

normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de
03.01.2023
_
|_| prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul ........;
_
|x| ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: gornesti@cjmures.ro
_
|x| prin poştă, pe adresa: Gornesti, nr.429
|x| la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa Gornesti, nr.429 , între orele 800 -1600
Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind proiectul de hotarare

privind aprobarea nivelului taxei de salubrizare pentru anul 2023
în comuna Gornesti "

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe
pagina de internet a instituţiei, la Sectiunea "Proiecte de hotarari 2022".
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.



Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se
dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris
de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică
până la data de 03.01.2023.
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact:

telefon:0265342112, e-mail: gornesti@cjmures.ro, persoană de contact: Szabo
Attila .

Primar
Ing. Kolcsar Gyula

Întocmit,
Consilier superior, Szabo Attila

mailto:gornesti@cjmures.ro,


ROMÂNIA
JUDEŢUL MURES
CONSILIUL LOCAL
COMUNA GORNESTI
NR. 5630/23.12.2022

PROIECT DE HOTÂRÂRE
privind aprobarea nivelului taxei de salubrizare pentru anul 2023

în comuna Gornesti

Văzând Referatul de aprobare nr.5629/23.12.2022 al primarului comunei
Gornesti Raportul de specialitate nr……..... al compartimentului financiar contabil,
taxe, impozite și achiziții publice,

Ţinând cont de prevederile:
- art. 30 din Lege nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 6, alin. 1, lit. „k”, art. 26 alin 1, 2, 3 şi 4 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de
salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 17 alin. 5 lit.”j” din Ordonanța de Urgență nr. 92/2021 privind regimul
deșeurilor,
- art. 454 lit.”g” și 484 alin (1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 8, alin.(3), lit. „j” din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 9 alin. (1) lit „c” din OUG nr. 196/2005 actualizată, privind Fondul pentru mediu,
cu modificările și actualizările ulterioare;
- art. 18 și art. 21 din Ordinul nr. 640 al Președintelui ANRSC privind aprobarea
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru
activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru
gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare;
Având în vedere HCL nr. ______ privind aprobarea Regulamentului de instituire și
administrarea a taxei speciale de salubrizare pentru finanțarea sistemului de
management integrat al deșeurilor solide menajere și similare în județul Mureș,

Ţinând cont de prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică, republicată,

În considerarea prevederilor art.17 din contractul de asociere încheiat la data
de 02.11.2009 de către toate UAT-urile din județ,

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.”b” și „d” coroborat cu ale alin.(4),
lit.”c” şi ale alin.( 7) lit. „n” precum şi ale art.139 alin. (1), coroborat cu alin.(3) lit.
„c” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă nivelul taxei de salubrizare pentru anul 2023, pentru fiecare
categorie distinctă de utilizatori, incluzând cota aferentă contribuţiilor legale la
Fondul de Mediu, după cum urmează:

 Taxă utilizatori casnici din mediul urban: 17,28 lei/persoană/lună inclusiv
TVA (din care componenta județeană 7,60 lei inclusiv TVA iar componenta
locală 9,68 lei inclusiv TVA);



 Taxă utilizatori casnici din mediul rural: 7,40 lei/persoană/lună inclusiv TVA
(din care componenta județeană 3,26 lei inclusiv TVA, componenta locală
4,14 lei inclusiv TVA);

 Taxă utilizatori non-casnici pentru gestionarea deșeurilor reziduale, inclusiv a
reziduurilor menajere și al altor deșeuri colectate separat decât cele de hârtie,
metal, plastic și sticlă: 416,15 lei/mc exclusiv TVA, la care se va adăuga
TVA-ul conform legislației în vigoare (din care componenta județeană 183,11
lei/mc exclusiv TVA, la care se va adăuga TVA-ul conform legislației în
vigoare, componenta locală 233,04 lei/mc exclusiv TVA, la care se va adăuga
TVA-ul conform legislației în vigoare);

 Taxă utilizatori non-casnici pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, metal
plastic și sticlă colectate separat: 570,22 lei/mc exclusiv TVA, la care se va
adăuga TVA-ul conform legislației în vigoare (din care componenta județeană
250,90 lei/mc exclusiv TVA, la care se va adăuga TVA-ul conform legislației
în vigoare, componenta locală 391,32 lei/mc exclusiv TVA, la care se va
adăuga TVA-ul conform legislației în vigoare).

Art. 2. Taxa stabilită la art. 2 va fi aplicată începând cu anul 2023.
Art. 3. Se mandatează Primarul Unităţii Administrativ Teritoriale Gornesti să voteze
în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect
Mureş nivelul taxei de salubrizare pentru anul 2023, aprobat conform art.1 din
prezenta hotărâre.
Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştiinţa publică prin publicarea pe site-ul
Primariei, se comunică ADI Ecolect Mureş, Instituţiei Prefectului şi
Compartimentului Impozite şi taxe locale, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

Propus Avizat
Primar Secretar General

ing. Kolcsar Gyula Pascan Anca Maria



ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA GORNEŞTI
Nr. 5629/23.12.2022

Referat de aprobare
la proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului

taxei de salubrizare pentru anul 2023

Contractul de asociere pentru Proiectul „Sistem de management integrat al
deșeurilor în județul Mures” semnat de către reprezentanții tuturor unităților
administrativ teritoriale din județ, asociate în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
ECOLECT MURES (ADI Ecolect Mureș), statutează potrivit art. 16, pentru
asigurarea finanțării serviciilor de colectare, transport, sortare, compostare și
depozitare, faptul că părțile convin de comun acord să stabilească, în condițiile legii,
taxe speciale în sarcina beneficiarilor acestor servicii (utilizatori casnici și non
casnici).

Instituirea taxei de salubrizare ca mecanism de finanțare a Sistemului de
Management Integrat al Deșeurilor Solide din județul Mures (SMIDS Mureș), este
prevăzută în Cererea de finanțare și Analiza Instituțională, anexe ale Contractului de
finanțare nr. 99065 din 30.06.2010 pentru proiectul SMIDS Mureș.

Astfel în cursul anului 2020 a fost aprobat de către toate UAT–urile membre
ADI Ecolect Mureş, Regulamentul de instituire și administrare a taxei de salubrizare
pentru finanţarea sistemului de management integrat al deşeurilor solide menajere și
similare în judeţul Mureş.

La data de 30 septembrie 2022, Legea nr. 101 / 2006 a serviciului de
salubrizare a localităților a fost modificată prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.
133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30
septembrie 2022, situație ce a impus efectuarea unor modificări la nivelul
Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare pentru finanţarea
sistemului de management integrat al deşeurilor solide menajere și similare în judeţul
Mureş.

Conform art. 25 din Legea nr. 101 / 2006 ”finanțarea cheltuielilor de
funcționare, reabilitare și dezvoltare a serviciului de salubrizare și a cheltuielilor de
investiții pentru realizarea infrastructurii aferente acestuia se face cu respectarea
legislației în vigoare privind finanțele publice locale, în ceea ce privește inițierea,
fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, a principiilor
prevăzute la art. 43 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, republicată, precum și a
următoarelor principii:

a) recuperarea integrală de către operatori, prin tarife, taxe de salubrizare1
sau, după caz, subvenții de la bugetul local, a costurilor de operare și a investițiilor
pentru înființarea, reabilitarea și dezvoltarea sistemelor de salubrizare;

b) menținerea echilibrului contractual.”

Taxa de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici se se
calculează și se aprobă, conform art. 26 alin. (2) din legea nr. 101 / 2006, în:

1 (la 30-09-2022, sintagma: taxe speciale a fost înlocuită de Punctul 35, Articolul II din
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL
nr. 958 din 30 septembrie 2022 )



a) în lei/persoană/lună, în cazul utilizatorilor casnici, persoane fizice și
asociații de proprietari/locatari;

b) în lei/mc, în cazul utilizatorilor noncasnici, persoane juridice, altele decât
asociațiile de proprietari.

Taxa de salubrizare în județul Mures, s-a constituit pentru susținerea, din
veniturile realizate prin aplicarea ei si prin utilizarea integrală a acestora, a
următoarelor activități ale serviciului de salubrizare:

 colectarea separată şi transportul separat al deșeurilor municipale și al
deșeurilor similare (provenind din activități comerciale din industrie și
instituții), inclusiv fracții, colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de
deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori; sunt
incluse aici şi deşeurile periculoase, menajere şi deşeurile voluminoase
colectate în cadrul campaniilor de colectare;

 sortarea/transferul deșeurilor municipale și deșeurilor similare prin
infrastructura creata in cadrul proiectului SMID;

 administrarea stației de tratare mecanico-biologică și a depozitului zonal de
deșeuri.
În spiritul celor invocate mai sus, a fost actualizat, regulamentul de instituire si

administrare a taxei de salubrizare pentru finanțarea „Sistemului de management
integrat al deșeurilor solide menajere si similare din județul MURES”.

Ulterior prin prevederile art. 9 alin. (1) lit. c) din OUG nr.196/2005 privind
fondul de mediul, s-a stabilit că administratorii de depozite trebuie să achite către
AFM contribuția pentru economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeuri din
construcții și desființări, destinate a fi eliminate prin depozitare.

Totodată, prin art. 21 din Ordinul nr. 640 / 2022 al Președintelui ANRSC privind
aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor
pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte
pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare, s-a stabilit faptul
că ”...utilizatorii casnici și utilizatorii non-casnici plătesc o singură taxă, respectiv
taxa de salubrizare, care reprezintă suma taxelor distincte pentru gestionarea
fracțiilor de deșeuri municipale colectate separat...” respectiv:

 Calcul taxă pentru utilizatori casnici (mediul urban și mediul rural)
i. taxa distinctă pentru utilizatorii casnici pentru gestionarea deșeurilor de

hârtie, metal plastic și sticlă colectate separat;
ii. taxa distinctă pentru utilizatorii casnici pentru gestionarea deșeurilor

reziduale, inclusiv a reziduurilor menajere și al altor deșeuri colectate
separat decât cele de hârtie, metal, plastic și sticlă;

 Calcul taxă pentru utilizatori non-casnici (mediul urban și mediul rural)
i. taxa distinctă pentru utilizatorii non-casnici pentru gestionarea

deșeurilor de hârtie, metal plastic și sticlă colectate separat;
ii. taxa distinctă pentru utilizatorii non-casnici pentru gestionarea

deșeurilor reziduale, inclusiv a reziduurilor menajere și al altor deșeuri
colectate separat decât cele de hârtie, metal, plastic și sticlă;

Conform Anexei (”METODOLOGIA de calcul a taxei de salubrizare pentru
anul 2023”) s-a stabilit nivelul taxei de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-
casnici, astfel că, începând cu anul 2023, nivelul taxei de salubrizare este următorul:



* deșeuri reziduale și biodeșeuri
** deșeuri din hartie, carton, metal, plastic și sticla

Deşi în cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative,
autoritatea administraţiei publice are obligativitatea respectării prevederilor legale ale
Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrație publică,
republicată, în situaţia dată se impune aprobarea în regim de urgenţă a taxei speciale
de salubrizare fiind impetuos necesar ca aceasta să se aplice începând cu anul 2023,
sens în care pot fi aplicabile prevederile art. 7 alin. 13 din Legea 52/2003 privind
adoptarea în sistem de urgenta a procedurii de transparență decizională a hotărârilor
de aprobare a taxei speciale de salubrizare pentru prestarea activităților specifice de
salubrizare derulate în judeţul Mureş.

Circumstanţele excepţionale care determină necesitatea derulării în procedură
de urgență a acestui act administrativ sunt date de următoarele considerente :

- prevederile art. 9 alin.(1), lit.c) din OUG nr.196/2005 privind fondul de mediul,
prin care se prevede faptul că administratorii de depozite trebuie să achite
către AFM contribuția pentru economia circulară pentru deșeurile municipale,
deșeuri din construcții și desființări, destinate a fi eliminate prin depozitare, în
cuantumul prevăzut în anexa nr. 2.

- art.17 alin. 5 lit. j) din Ordonanța de Urgență nr. 92/2021 privind regimul
deșeurilor, instituie autorităților administrației publice locale ale unităților
administrativ-teritoriale obligația de include această contribuție în taxă;

- conform art. 26 alin. 4 din Legea nr.101 din 2006 cu modificările şi
completările ulterioare “Cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor speciale se
stabilesc, se ajustează sau se modifică de către autorităţile administraţiei
publice locale, potrivit prevederilor legale în vigoare.”

- La data de 30.09.2022 Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a
localităților a fost modificată de ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.133 din 29
septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.958 din 30
septembrie 2022, situație ce a impus efectuarea unor modificări la nivelul
Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare pentru
finanţarea sistemului de management integrat al deşeurilor solide menajere și
similare în judeţul Mureş, iar la calculul taxei de salubrizare a fost necesară
reactualiarea modalității de calcul pentru a se respecta prevederile art. 21 din
Ordinul nr.640/2022 al Președintelui ANRSC.

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare proiectul de
hotărâre privind valoarea taxei de salubrizare pentru anul 2023.

Primar
Ing. Kolcsar Gyula



ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA GORNEŞTI
Nr. 5635/23.12.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea taxei de salubrizare pentru anul 2023

Contractul de asociere pentru Proiectul „Sistem de management integrat al
deșeurilor în județul Mures” semnat de către reprezentanții tuturor unităților
administrativ teritoriale din județ, asociate în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
ECOLECT MURES (ADI Ecolect Mureș), statutează potrivit art. 16, pentru
asigurarea finanțării serviciilor de colectare, transport, sortare, compostare și
depozitare, faptul că părțile convin de comun acord să stabilească, în condițiile legii,
taxe speciale în sarcina beneficiarilor acestor servicii (utilizatori casnici și non
casnici).

Prin HCL nr. 45/21.09.2022 a fost instituită pentru prima dată, taxa specială
de salubrizare pentru anul 2020.

Instituirea taxei de salubrizare ca mecanism de finanțare a Sistemului de
Management Integrat al Deșeurilor Solide din județul Mures (SMIDS Mureș), este
prevăzută în Cererea de finanțare și Analiza Instituțională, anexe ale Contractului de
finanțare nr. 99065 din 30.06.2010 pentru proiectul SMIDS Mureș.

*
În vederea calculării taxei de salubrizare instituită prin Legea nr.101/2006 a
serviciului de salubrizare al localităților, coroborat cu cele ale Ordinului nr.640/2022
privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a
tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor
distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare au fost luate în
calcul următoarele date de intrare pentru cele 7 zone, ca parte componentă a SMIDS
Mureș:

1. Nr. total de locuitori ai județului MUREȘ: 521.964, din care: 284.151 în
mediul URBAN și 237.813 în mediul RURAL.

2. Ponderea deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate din
fiecare UAT membră ADI, din zona de colectare din mediul URBAN,
conform compoziției deșeurilor este de 31,75%.

3. Ponderea deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate din
fiecare UAT membră ADI, din zona de colectare din mediul RURAL,
conform compoziției deșeurilor este de 28,87%.

4. Indicele mediu de generare deșeuri / populație în mediul URBAN, conform
datelor din Caietele de sarcini de 0,67 kg / locuitor / zi.

5. Indicele mediu de generare deșeuri / populație în mediul RURAL, conform
datelor din Caietele de sarcini de 0,28 kg / locuitor / zi.

6. Structura medie a deșeurilor pe categorii de utilizatori folosită la calcularea
taxei este următoarea:
- Mediul URBAN



- Mediul RURAL

7. Cantitățiile totale și detaliate ale deșeurilor generate pe județul Mureș,
conform Caietelor de sarcini:
- Mediul URBAN: utilizatori casnici 69.880,96 tone / an
- Mediul URBAN: utilizatori non-casnici 27.146,23 tone / an
- Mediul RURAL: utilizatori casnici 24.115,51 tone / an
- Mediul RURAL: utilizatori non-casnici 6.086,75 tone / an

8. Compoziția deșeurilor municipale menajere și similare, a deșeurilor din
parcuri și grădini, a deșeurilor din piețe și a deșeurilor stradale, stabilite în
conformitate cu prevederile Caietelor de sarcini, conform datelor de mai jos:
- Mediul URBAN

- Mediul RURAL

9. Densitatea medie a deșeurilor municipale, respectiv, conversia tone/mc de
0,590

10. Valoarea Contribuției pentru Economia Circulară (CEC) – 80 lei/tonă în anul
2023 la care se va adăuga TVA conform legislației în vigoare, valoare stabilită
conform Ordonanței de urgență nr. 74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de
ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul
pentru mediu.

11. Valoarea TVA pentru anul 2023 respectiv 19%.
12. Rata minimă de capturare a deșeurilor reciclabile luate în calcul pentru anul

2023 este de 60% din total cantitate generată.
13. Eficiența stației de sortare este de minim 75% din cantitatea de deșeuri intrată.
14. Eficiența instalației TMB este de 19%.
15. Tarifele în lei / tonă pentru fiecare tip de operațiune din cadrul ”Sistemului de

management integrat al deșeurilor solide” astfel cum au fost acestea prevăzute
în contractele încheiate cu operatorii de salubrizare (colectare separată și
transport separat al deșeurilor), respectiv operatorii delegați pentru gestionarea
facilitățiilor SMIDS Mureș (Stația de Sortare, Compostare și Transfer Cristești;
Stația de Tratare Mecanico-Biologică; Depozitul autorizat de la Sânpaul).



Metodologia de calcul, instituire și administrare a taxei de salubrizare pentru anul
2023 a avut la bază următorul cadru legal:
· Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, art. 30;
· Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare,
prevede la art. 454 lit. g) și art. 484;
· Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată în 2014, cu
modificările si completările ulterioare;
· Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deşeurilor de
ambalaje cu modificările și completările ulterioare;
· OUG nr. 196 /2005 actualizată, privind Fondul pentru mediu, cu modificările si
actualizările ulterioare;
· Ordonanța de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, art. 17 alin. 5 lit.”j”;
· Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si actualizările
ulterioare;
· Ordinul Președintelui ANRSC nr. 640 / 2022 privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de
salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea
deșeurilor și a taxelor de salubrizare.

Totodată, au fost luate în analiză, potrivit reglementărilor în vigoare, sumele estimate
a fi recuperate de la OIREP-uri în urma valorificării deșeurilor de ambalaje colectate
în cadrul contractelor de delegare (aproximativ 2.563,33 tone/anul 2023).

Contribuția pentru neîndeplinirea obiectivului de reducere (CNOR) stabilită conform
OUG nr. 196 / 2005 nu a fost luată în calculul taxei întrucât aceasta reprezintă o taxă
specială de 50 lei/tonă, datorată de unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz,
subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii
obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 a cantităților de
deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale, plata făcându-se pentru
diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual și cantitatea efectiv
încredințată spre reciclare și alte forme de valorificare. Acest indicator este mai
degrabă o penalitate care se va plăti după verificarea anuală a îndeplinirii indicatorilor
de performanță.

4. Conform art. 26 alin. (2) din legea nr. 101 / 2006, taxa de salubrizare pentru
utilizatorii casnici și non-casnici se calculează și se aprobă în:
a) în lei/persoană/lună, în cazul utilizatorilor casnici, persoane fizice și asociații de
proprietari/locatari;
b) în lei/mc, în cazul utilizatorilor noncasnici, persoane juridice, altele decât
asociațiile de proprietari.

5. În calculul taxei de salubrizare au fost luate următoarele considerente:
1. Calcul taxă pentru utilizatori casnici (mediul urban și mediul rural)

(i) taxa distinctă pentru utilizatorii casnici pentru gestionarea deșeurilor de
hârtie, metal plastic și sticlă colectate separat;
(ii) taxa distinctă pentru utilizatorii casnici pentru gestionarea deșeurilor
reziduale, inclusiv a reziduurilor menajere și al altor deșeuri colectate separat
decât cele de hârtie, metal, plastic și sticlă;



Nivelul taxei s-a stabilit prin cumularea celor două taxe, în lei / persoană /
lună inclusiv TVA.

2. Calcul taxă pentru utilizatori non-casnici (mediul urban și mediul rural)
(i) taxa distinctă pentru utilizatorii non-casnici pentru gestionarea
deșeurilor de hârtie, metal plastic și sticlă colectate separat;
(ii) taxa distinctă pentru utilizatorii non-casnici pentru gestionarea
deșeurilor reziduale, inclusiv a reziduurilor menajere și al altor deșeuri
colectate separat decât cele de hârtie, metal, plastic și sticlă;
Nivelul taxei de salubrizare pentru ambele categorii de deșeuri (deșeuri
din hârtie, metal plastic și sticlă colectate separat și deșeuri reziduale,
inclusiv reziduuri menajere și alte deșeuri colectate separat decât cele de
hârtie, metal, plastic și sticlă) s-a stabilit în lei / mc fără TVA.

Pentru a calcula sustenabilitatea taxei de salubrizare pentru utilizatorii casnici, au fost
utilizate datele din Macheta de analiză a suportabilității, valorile maximale pentru
anul 2023 fiind următoarele:

Ca urmare a prelucrării datelor din (”METODOLOGIA de calcul a taxei de
salubrizare pentru anul 2023”), taxele de salubrizare ce se vor aplica pentru anul 2023
sunt următoarele:

* deșeuri reziduale și biodeșeuri
** deșeuri din hartie, carton, metal, plastic și sticla

Taxa de salubrizare are două componente principale:
1. Componenta locală va fi colectată de fiecare UAT și rămâne la dispoziţia

acesteia, utilizându-se pentru plata operatorilor de salubrizare delegați cu
activitatea de colectare separată, transport separat și activitatea de transfer;

2. Componenta județeană va fi colectată de fiecare UAT și se va transfera către
Consiliul Judeţean Mureş pentu plata operatorilor delegați cu gestiunea
activitățiilor de tratare și eliminare a deșeurilor.



În urma stabilirii taxei de salubrizare pentru fiecare tip de utilizator, raportat la mediul
de rezidență (numai pentru utilizatorii casnici), conform paragrafului 7 de la Secțiunea
(”Metoda utilizată”) valorile aferente celor două componente sunt:

* fracția umedă - deșeuri reziduale și biodeșeuri
** fracția uscată - deșeuri din hartie, carton, metal, plastic și sticla

Având în vedere cele de mai sus, apreciem că sunt întrunite condiţiile legale
pentru promovarea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre.

Compartiment financiar contabil , taxe , impozite si achizitii publice




