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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA BOGDAND 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA 39/2019 

privind aprobarea atribuirii directe către Servicii Publice Bogdand SRL a 

contractului de delegare având ca obiect unele activități din cadrul 

serviciului public de salubrizare,  precum și aprobarea taxelor speciale 

de salubrizare și a tarifelor practicate de operatorul public 

 

 

 Consiliul Local al Comunei Bogdand, întrunit in sedinta ordinara in data 

de 29.10.2019, 

 Având în vedere: Referatul de aprobare a primarului comunei Bogdand, 

anexat prezentului proiect de hotărâre, prevederile H.C.L. nr. 28 /2019 privind 

stabilirea modalităţii  gestiunii pentru serviciul public de salubrizare a  comunei 

Bogdand şi prevederile H.C.L. nr. 53/2017 privind aprobarea înființării unei 

Societăți Comerciale cu Răspundere Limitată, având ca asociat unic 

COMUNA BOGDAND, reprezentată prin Consiliul Local Bogdand; 

Ținând cont de: Fișa de fundamentare și Memoriul tehnico-economic 

justificativ pentru taxa specială și tarifele serviciului de salubrizare;  

Luând în considerare faptul că taxa specială de salubrizare, aplicabilă 

în cazul persoanelor fizice, este cea mai economică variantă de finanțare a 

activităților de colectare și transport a deșeurilor; ținând cont de faptul că 

încheierea contractului de prestare a serviciului între operator și utilizator nu 

este posibilă comercial și tehnic, ținând cont de costurile foarte mari de 

încheierea contractelor individuale, facturarea, comunicarea facturii și 

încasarea tarifului de la fiecare gospodărie, respectiv încheierea a circa 1199 
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de contracte anuale și a 1199 de facturi lunare, adică dublarea costurilor 

operatorului public, în conformitate cu prevederile art.42 alin.(1) lit.c), din 

Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile: 

- art.17 alin.(1) și urm. din Legea nr.211/2011 privind regimul 

deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 2, art. 4 lit.a) și b), art.7 și art.11 din Anexa Ordinului nr.109/2007 

privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare 

a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, cu 

modificările și completările ulterioare și anexa nr.1 la același act normativ; 

- art. 6 alin.(1) lit. k) și l),  art.25, art.26 din Legea nr.101/2006 a 

serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările 

ulterioare;  

- art.23 alin.(1) lit.a), art.24 alin.(1) lit.b), art.25 alin.(3) şi (4) și art.28 

alin.(2) lit.b) şi alin.(2^1), art.42 alin.(1) lit.c), art.43 alin. (1), (2), (3), (4), (5) din 

Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) coroborate cu cele 

ale alin.(7) lit.n), art.136 alin.(1), alin.(2) și alin.(3) și art.139 alin.(1) și alin.(3) 

din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1- (1) Se aprobă atribuirea directă către operatorul public propriu -Servicii 

Publice Bogdand SRL a contractului de delegare având ca obiect unele 

activități din cadrul serviciului public de salubrizare a comunei Bogdand:  
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1. 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; 

2. colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de 

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

(2) Se aprobă darea în administrare către Servicii Publice Bogdand 

SRL a sistemului de utilităţi publice aferent serviciului public comunitar privind 

salubrizarea localităţilor, necesar pentru realizarea activităţilor prevăzute la 

alin.(1). 

(3) În aplicarea alineatului precedent, se pun la dispoziția Servicii 

Publice Bogdand SRL în vederea exploatării, toate bunurile proprietate 

publică sau privată a comunei, aflate în componența sistemului de utilităţi 

publice privind salubrizarea localităţilor. 

        Art.2. -Se aprobă  Contractul de delegare de concesiune de servicii 

pentru unele activități ale serviciului de salubrizare a comunei Bogdand,  

conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art.3.- Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului public comunitar 

privind  salubrizarea localităţilor, conform Anexei nr.2, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

         Art.4.- Se aprobă Regulamentul serviciului public comunitar privind  

salubrizarea localităţilor, conform Anexei nr.3, parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

          Art.5.- Se aprobă Inventarul bunurilor mobile şi imobile, care 

constituie sistemele de utilităţi publice aferente serviciului public de 

salubrizare, conform Anexei nr.4, parte integrantă din prezenta hotărâre.   
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 Art.6.-Se aprobă Indicatorii de performanță ai serviciului public de 

salubrizare, conformAnexei nr.5, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.7.- Se aprobă Strategia de investiții pentru perioada 2019-2021 a 

Servicii Publice Bogdand SRL, conform Anexei nr.6, parte integrantă din 

prezenta hotărâre.   

 Art.8.- Se aprobă Strategia de implementare a sistemului de 

management integrat a Servicii Publice Bogdand SRL, conform Anexei nr.7, 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

          Art.9. (1) Se aprobă taxa specială de salubrizare la valoarea de 4 

lei/lună/persoană fizică, aplicate de Serviciul Public Bogdand la nivelul 

tuturor localităților comunei Bogdand, valabile începând cu data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri, conform Anexei nr.8, parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 (2) Utilizatorii persoane fizice vor achita contravaloarea activităților de 

salubrizare sub forma unei taxe speciale de salubrizare către bugetul local al 

comunei, iar comuna va achita lunar catre operatorul propriu suma aferenta 

pentru 1199 gospodarii din unitatea administrativ-teritoriala, pentru asigurarea 

echilibrului contractual si plata integrala a serviciilor prestate catre populatia 

comunei.  

(3) Utilizatorii persoane fizice care nu domiciliaza in Comuna Bogdand, 

dar detin constructii, vor achita taxa speciala de salubrizare in valoare de 12 

lei/an. Persoanele fizice,proprietari de terenuri, fara constructii sunt scutite de 

taxa. 

(4) Utilizatorii persoane fizice care dețin o casă sau mai multe case vor 

plăti 12 lei/an pentru fiecare casă pe care o dețin și 4 lei/lună/persoană fizică 

pentru locuința de domiciliu. 
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Art.10. (1) Persoanele juridice care nu desfasoara activitate la sediul 

firmei vor achita taxa speciala de salubritate in cuantum de 4 lei/lună. 

          (2) Persoanele juridice care desfasoara activitate si generează 1 m.c. 

deseuri menajere /luna vor achita 75 lei/luna/punct de lucru, inclusiv TVA , iar 

cele care produc peste 1 mc deseuri /luna sau mai putin, vor achita o sumă 

direct proporțională cu cantitatea în m.c. de deșeuri menajere (municipale) 

lunară produsă, raportată la tariful de 75 lei/m.c., dar nu mai puțin de 4 

lei/lună. 

          (3) Pentru a evita o plată dublă, respectiv în aplicarea principiului 

,,plătește cât arunci”,  persoanele juridice care desfășoară activitate și care au 

sediul firmei la aceeasi adresa cu cea de domiciliu vor achita doar pentru 

cantitatea de deșeuri produsă, în baza tarifului de la alineatul precedent, fără a 

achita și pentru persoanele fizice care locuiesc la aceeași adresă. 

  (4)Utilizatorii serviciului de salubrizare-persoane juridice vor încheia 

contracte de furnizare a activităților de salubrizare cu operatorul. Facturarea 

serviciilor se va face lunar, iar plata în maxim 30 de zile de la data comunicării 

facturii. 

Art.11. Taxele speciale și tarifele vor fi modificate in cursul anului, 

potrivit prevederilor legale și ajustate anual, până la sfărșitul anului, pentru 

anul următor, prin hotărâre a Consiliului Local al comunei Bogdand 

 Art.12. În vederea încurajării colectării selective se acordă o bonificație 

de 10% la taxele speciale și tarifele aplicate pentru persoanele fizice și juridice 

care colectează separat toate deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din 

deșeurile municipale. 
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Art.13. (1) În vederea implementării instrumentului economic ,,plătește 

cât arunci,,, în conformitate cu prevederile art.17 alin.(1) lit.e) pct. (ii) din 

Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, se aplică criteriul frecvenței de 

colectare. 

(2) În conformitate cu prevederile alineatului precedent, începând cu 

data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, taxele speciale și tarifele practicate 

de Servicii Publice Bogdand SRL se vor aplica beneficiarilor serviciului de 

salubrizare direct proportional cu numărul de ridicări de deșeuri, luând în 

considerare și solicitările de ridicări suplimentare. 

(3) Taxele speciale și  tarifele, care nu sunt exprimate în funcție de 

volume sau mase, se aplică pentru o ridicare la două săptămâni.  

Art. 14. (1) Pentru persoanele fizice și juridice care nu colectează 

selectiv deșeurile se vor aplica gradual următoarele sancțiuni: avertisment 

verbal, avertisment scris, respectiv amendă între 100-500 lei. 

(2) La prima amendă aplicată pentru încălcarea dispozițiilor legale 

referitoare la colectarea selectivă, agentul constatator va face mențiune că  

poate fi achitat jumătate din minimul amenzii prevăzut la alineatul precedent, 

dacă contravenientul o achită în termen de 15 zile de la data comunicării sau 

înmânării procesului-verbal de contravenție. 

(3) Se împutenicește primarul comunei pentru a stabili prin dispoziție 

agenții constatatori îndreptățiți să aplice sancțiunile prevăzute la alin.(1). 

Art.15. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice 

alte dispoziții contrare.  

Art.16. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

primarul, viceprimarul comunei Bogdand şi Servicii Publice Bogdand SRL. 

  Art.17. – Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei 

Bogdand cu: 
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 - Instituția Prefectului Județului Satu Mare; 

 - Primarul comunei; 

 - Servicii Publice Bogdand SRL 

-utilizatorii serviciului de salubrizare prin afișare la avizierele din 

localitățile comunei și prin publicare pe site-ul Primăriei Bogdand. 

 
 
 
Adoptată în şedinţa ordinară din 29.10.2019. 
 
 
 
 
 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                                     Contrasemnează: 
  CÂMPAN DORIN                                                   SECRETARUL GENERAL  

AL COMUNEI BOGDAND, 
 -consilier local-                Temian Simona 
L.S.  
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind 
Codul Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi; 11; 
Nr.total consilieri absenţi: 0 ; 
Voturi pentru: 11; 
Voturi împotriva: 0 ; 
Abţinere:0. 

 

 
 


