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REFERAT DE APROBARE
privind instituirea taxei speciale de salubrizare în comuna Fălcoiu, jud. Olt și aprobarea
Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare

Proiectul „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Olt” (SIMD Olt) a fost demarat
în anul 2011 prin aprobarea Aplicației de Finanțare și semnarea contractului de finanțare nr.
132.032/28.04.2011. Pentru implementarea acestui proiect, Judeţul Olt împreună cu celelalte 112
unităţi administrativ-teritoriale municipale, orășeneşti şi comunale, au constituit Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”. Scopul asocierii a fost înfiinţarea, organizarea,
reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciilor publice de
salubrizare la nivelul judetului Olt.
Totodată, pentru realizarea proiectului, toate unităţile administrativ teritoriale din județul Olt au
aprobat Contractul de asociere. La articolul 9 din contractul de asociere, astfel cum a fost modificat și
completat prin Actul adițional nr.1, este stipulat faptul că părţile au în vedere să delege împreună
gestiunea serviciilor pentru activităţile de colectare, transport, prelucrare şi depozitare a deşeurilor. De
asemenea, se prevede faptul că gestiunea serviciilor va fi delegată exclusiv în baza unor contracte de
delegare, privind diferitele activităţi ce compun serviciile ce vor fi atribuite, prin procedură de licitaţie
publică.
Forma de gestiune a serviciului este gestiunea delegată, care se realizeaza în baza contractelor de
delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor în județul Olt, atribuite conform
prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările și completărilor ulterioare, și ale legilor speciale
aplicabile.
În conformitate cu aplicația de finanțare și ținând cont de toate reglementările mai sus expuse, au
fost atribuite urmatoarele contracte:
- Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare şi transport
a deșeurilor municipale şi altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de
salubrizare de pe raza județului Olt ;
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Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a centrului de
management integrat al deșeurilor Bălteni și a stațiilor de transfer, precum și
monitorizarea depozitelor neconforme închise din județul Olt” .
Pe teritoriul administrativ al celor 112 UAT-uri din judetul Olt se instituie taxa speciala de salubrizare
pentru generatorii de deseuri municipale - persoane fizice și juridice, pentru asigurarea urmatoarelor
activitati ale serviciului de salubrizare, conform contractelor de delegare cu operatorii serviciului de
salubrizare, in cadrul Sistemului Integrat de Management al Deseurilor in judetul Olt:
 colectarea separată şi transportul deșeurilor municipale ;
 Operarea/administrarea staţiilor de transfer;
 Sortarea deşeurilor;
 Administrarea depozitului conform de deseuri.
Taxa speciala de salubrizare se datoreaza de catre toti utilizatorii casnici și non-casnici ai serviciului
public de salubrizare; Utilizatorii serviciului au obligatia de a declara si de a plati contravaloarea
serviciului prestat.
Din taxa speciala de salubrizare se asigura finantarea urmatoarelor activitati specifice serviciului de
salubrizare de pe raza judetului Olt:
a)
b)
c)
d)

Colectarea separata si transportul deseurilor municipale
Sortarea deseurilor municipale
Transferul si transportul catre instalatiile de deseuri.
Depozitarea controlata a deseurilor municipale.
(1) Taxa speciala de salubrizare se stabileste/ajusteaza/modifica anual pe baza tarifelor
(lei/tona+TVA) agreate cu operatorii serviciului.
(2) La stabilirea nivelului taxei speciale de salubrizare se iau in calcul urmatoarele elemente:
a) datele solicitate si centralizate de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara,
referitoare la populatie si la cantitatile de deseuri provenite de la persoane fizice și
juridice;
b) tarifele operatorilor de salubrizare .
Taxa speciala de salubrizare aplicabila activităților specifice serviciul de salubrizare, delegate de către
Consiliul Județean și ADI Olt Eco trebuie aprobate de catre ADI Olt Eco, iar platile vor fi efectuate
astfel:
a) Toate UAT-rile membre ADI, din județul Olt vor colecta taxa specială de salubrizare de la
utilizatorii serviciului persoane fizice și juridice.
b) Sumele astfel colectate vor fi transferate lunar către operatori, corespunzător tarifelor si
condițiilor contractuale, pentru activităţile componente ale serviciului de salubrizare care sunt
prestate pe baza prevederilor contractelor încheiate de ADI Olt Eco şi Consiliul Județean, în
baza cărora sunt gestionate deșeurile provenind din respectiva unitate administrativ-teritorială.
c) Pentru asigurarea platii serviciului se pot acorda alocatii catre Operatorii serviciului, subventii
catre populatie sau se poate utiliza fondul de rezerva bugetara, constiuit, dupa caz.
d) Nivelul taxelor se stabileşte cu respectarea prevederilor din Decizia de Finanţare, a tarifelor
rezultate in urma derularii procedurii de atribuire a contractelor de delegare a serviciilor de
salubrizare, şi a prevederilor legale aplicabile.
Cuantumul taxei speciale de salubrizare s-a stabilit pe baza analizei efectuate de catre Asociatia
de Dezvoltare Intercomunitara Olt Eco, ținând cont de prevederile aplicației care a stat la baza
proiectului SMID și de tarifele determinate prin procedura de atribuire a contractelor de
delegare.
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Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor Olt Eco a notificat
unitatile administrativ teritoriale despre cuantumul taxei pentru anul urmator, urmand ca
unitatile administrativ teritoriale sa isi prevada si aprobe in buget aceste sume aferente taxei
speciale de salubrizare.
(1) Cuantumul taxei speciale de salubrizare lei/tkg și/sau lei/persoană /lună se va aproba prin
hotărâri ale Consiliilor Locale.
(2) Pentru stabilirea cuantumul taxei pentru utilizatorii non-casnici se vor avea în vedere
prevederile SR 13400: 2007 - Prescripții pentru determinarea cantităților de deșeuri urbane si
pentru dimensionarea capacitaților de precolectare, colectare si transport
Taxa speciala de salubrizare va fi actualizata/modificata, dupa caz, anual, prin Hotarare a
Consiliului Local, conform prevederilor legale.
In principal, proiectul de hotărâre supus aprobării vizează următoarele aspecte:
– Aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru comuna Fălcoiu., judetul Olt pe anul
2022 dupa cum urmează:
- persoane fizice in cuantum de 3,56 lei/pers/luna
- persoane juridice este de 0,6 lei/kg (inclusiv TVA)
- Aprobarea “Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare in
comuna Fălcoiu,județul Olt.
- – Se acorda mandat special reprezentantului comunei Fălcoiu, membru în Adunarea Generala a
ADI "Olt-Eco" sa voteze adoptarerea Hotararilor Adunarii Generale ADI prevazute la Art.1 si
Art.2.
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