
1 
 

Comuna Coroisanmartin 

Nr.2447 din 29 noiembrie 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: 
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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: 

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 

 
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 ) 
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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 data de ......................., nivelul taxei de salurbizare este 

următorul: 

 

* deșeuri reziduale și biodeșeuri 

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

Utilizator UM
 Valoare 

TAXĂ 
tip valoare

Casnici - mediul URBAN lei/persoană/lună    17,28 lei  inclusiv TVA 

Casnici - mediul RURAL lei/persoană/lună     7,40 lei  inclusiv TVA 

Non-casnici (fracția UMEDĂ)* lei/mc  416,15 lei  exclusiv TVA 

Non-casnici (fracția USCATĂ)** lei/mc  570,22 lei  exclusiv TVA 
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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 data de 

01.01.2023,  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. 

INIŢIATOR, 

Primar, Comerzan Nicolae 
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