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JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea taxei de salubrizare pentru utilizatorii casnici și utilizatorii noncasnici 

din comuna Unţeni începând cu 01.01.2023 
 
Consiliul local  al comunei Unțeni, județul Botoșani, 

  având în vedere raportul de specialitate nr. 7096/2022 al compartimentului din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, 
 analizând propunerile făcute prin  Referatul de aprobare nr. 7093/2022 al viceprimarului 
comunei Unțeni, 
 ținând cont de adresa nr. 1536/24.11.2022 a A.D.I .” ECOPROCES” Botoșani, 
 urmare Hotărârii AGA A.D.I. „ECOPROCES” nr. 121/17.11.2022 de aprobare a tarifelor 
distincte de gestionare a deșeurilor municipale precum și a Hotărârii  AGA A.D.I „ECOPROCES” nr. 
114/17.11.2022 de aprobare a Planului de creștere a tarifelor, actualizat, aferent proiectului S.I.M.D. în 
județul Botoșani, 

având în vedere rapoartele de avizare ale: 
- comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului public 

şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ cu nr.461 
din 26.01.2023; 

-  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor cu nr.467 din 
26.01.2023; 

-  comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi 
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport cu nr.477 din 26.01.2023; 
           în conformitate cu prevederile: 
 - art.6, alin.(1) lit. „k”, art.9, art. 26 alin.(1), lit. c) art. 2815 din Legea nr. 101/2006 a serviciului 
de salubrizare a localităților cu modificările și completările ulterioare ; 
 - O.U.G. nr. 92/2001 privind regimul deșeurilor; 
 - O.U.G. nr. 133/29.09.2022 pentru modificarea și completarea OUG 92/2021 privind regimul 
deșeurilor, precum și a Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților ; 
 - art. 18 și art. 21 din Ordinul 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; 
 - Titlul IX din Legea 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
 în temeiul prevederilor art. 196 alin.(1), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
hotărăște: 

 Art. 1.  – Se aprobă taxa de salubrizare pentru utilizatorii casnici în cuantum de 6,13 lei/  
persoană/lună, precum și taxa de salubrizare pentru utilizatorii noncasnici în cuantum de 181,27 lei/mc 
respectiv 517,92 lei/tonă,  calculată conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.  

Art. 2. – Se aprobă taxa de salubrizare pentru separarea incorectă a deșeurilor municipale la 
nivelul de 1,5 ori taxa de salubrizare stabilită la art.1. 

Art. 3. – Taxele stabilite la art.1 și art.2 se aplică începând cu data de 01.01.2023. 



 Art. 4. – Sintagma „taxa specială de salubrizare” din „Regulamentul de instruire și 
administrare a taxei speciale de salubrizare SIMD în județul Botoșani” se înlocuiește cu sintagma „taxa 
de salubrizare”. 

Art. 5. – Primarul comunei Unțeni prin Compartimentul Impozite și taxe locale vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art.6. – Prezenta hotărâre se comunică în condițiile art.197-199 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 

Președinde de ședință, 
Consilier Gheorghe-Manole Listar 

 
 
 
 
 
 

 
 

Comuna Unțeni 
26 ianuarie 2023 
Nr.4. 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

Vasile Ursachi 
  



SPECIFICAȚII

Număr locuitori din zona de colectare nr. 1.811

Ponderea deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă  
colectate din fiecare UAT membră ADI, din zona de colectare

% 0,00%

Indice mediu de generare populație kg/loc și zi 0,41

Structura deșeuri pe categorii de utilizatori % 100% 303,74
Deșeuri menajere % 90% reciclabile 0
Deșeuri similare % 10% 303,74

273,366
Compozitie deșeuri menajere și similare % 100% 30,374
Deșeuri reciclabile menajere și similare % 10,21%
Deșeuri reziduale menajere și similare % 89,79% 42,017

Densitate medie a deșeurilor municipale tone/mc 0,350

Valoare CEC lei/tonă 80
Cota TVA % 19%

Procent ambalaje în total deșeuri din hârtie, carton, metal, plastic și 
sticlă

% 50%

CALCULUL CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI

CANTITATE DE DEȘEURI GENERATĂ tone/lună
Utilizatori 

casnici
Utilizatori non-

casnici

Deșeuri din hârtie, carton, metal, plastic și sticlă menajere și similare tone/lună 2,33 0,26

Deșeuri reziduale menajere și similare tone/lună 20,45 2,27
TOTAL CANTITATE DE DEȘEURI GENERATĂ tone/lună 22,78 2,53

Indicatori de performanță
Cantitatea de deşeuri de hârtie și carton, plastic, metale și sticlă 
colectate separat ca procentaj din cantitatea totală generată de 
deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale

% 70%

Cantitatea de deșeuri sortate pregătită pentru reciclare, ca procentaj 
din cantitatea totală de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă 
colectate separat acceptată la stația de sortare

% 80%

CANTITATE DE DEȘEURI COLECTATĂ tone/lună
Utilizatori 

casnici
Utilizatori non-

casnici

Deșeuri din hârtie, carton, metal, plastic și sticlă menajere și similare tone/lună 1,63 0,18

Deșeuri reziduale menajere și similare tone/lună 21,15 2,35
TOTAL CANTITATE DE DEȘEURI COLECTATĂ tone/lună 22,78 2,53

Cantități de deșeuri intrate în instalatii, din care:
În stația de sortare tone/lună 2
În depozitul de deșeuri tone/lună 24

TARIFE ACTIVITĂȚI

Activitatea de colectare separată și transportul separat al 
deșeurilor menajere și al deșeurilor similare 
Tariful activității de colectare separată a deșeurilor de hârtie, carton, 
metal, plastic și sticlă

lei/tonă 1.103,23

Cantitate de deșeuri din hârtie, carton, metal, plastic și sticlă 
valorificată

tone/lună 0,00

Prețul mediu de valorificare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, 
plastic și sticlă

lei/tonă 0,00

Tariful de facturare a activității de colectare a deșeurilor de hârtie, 
carton, metal, plastic și sticlă

lei/tonă 1.103,23

Tarif colectare deșeuri reziduale lei/tonă 154,75

Activitatea de transfer a deșeurilor municipale în statii de 
transfer
Tarif transfer deșeuri din hârtie, carton, metal, plastic și sticlă lei/tonă 0,00
Tarif transfer deșeuri reziduale lei/tonă 0,00

Activitatea de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, 
plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în 
stații de sortare
Tariful activității de sortare lei/tonă 101,35
Cantitate de deșeuri din hârtie, carton, metal, plastic și sticlă 
valorificata

tone/lună 4,10

Prețul mediu de valorificare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, 
plastic și sticlă

lei/tonă 0,00

Tariful de facturare a activității de sortare lei/tonă 101,35

Activitatea de depozitare
Tarif depozitare lei/tonă 110,48

TARIFE DISTINCTE PENTRU ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE DE 
OPERATORI PENTRU GESTIONARE A DEȘEURILOR 
MUNICIPALE
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Tarif distinct pentru activitatile desfasurate de operatori pentru 
gestionare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă 
colectate separat 
Valoare activitate de colectare separata a deșeurilor de hârtie, 
carton, metal, plastic și sticlă

lei/lună 1.996

Valoare activitate de transfer a deșeurilor de hârtie, carton, metal, 
plastic și sticlă

lei/lună 0

Valoare activitate de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, 
plastic și sticlă

lei/lună 183

Cheltuieli de depozitare a reziduurilor de la stațiile de sortare lei/lună 40
CEC aferentă cantității de reziduuri de la stația de sortare trimisa la 
depozitare

lei/lună 29

TARIF DISTINCT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR DIN HARTIE, 
CARTON, METAL, PLASTIC SI STICLA lei/tonă 1.284,69

Tarif distinct pentru activitățile desfășurate de operatori pentru 
gestionarea deșeurilor reziduale 
Valoare activitatea de colectare a deșeurilor reziduale lei/lună 3.637
Valoare activitatea de transfer a deșeurilor reziduale lei/lună 0
Cheltuieli de depozitare a deșeurilor reziduale lei/lună 2.597
CEC aferentă cantității de deșeuri reziduale depozitate lei/lună 1.880

TARIF DISTINCT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR REZIDUALE lei/tonă 387,25

VENITURI DIN CONTRIBUTIA OIREP

Tarif distinct de gestionare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, 
plastic și sticlă

lei/tonă 1.285

Cantitate de deșeuri de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă 
valorificată

tone/lună 4,10

Prețul mediu de valorificare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, 
plastic și sticlă

lei/tonă

Venituri încasate de la OIREP lei/lună 2.634

TAXA UTILIZATORI CASNICI

Taxa distinctă de gestionare a deșeurilor de hârtie, carton, 
metal, plastic și sticlă
Cheltuieli ale activitatilor de gestionare a deșeurilor de hârtie, carton, 
metal, plastic și sticlă

lei/lună 1.997,18

TAXA DISTINCTA GESTIONARE DEȘEURI DIN HARTIE, 
CARTON, METAL, PLASTIC SI STICLA (exclusiv TVA)

lei/pers și lună 1,10

TAXA DISTINCTA GESTIONARE DEȘEURI DIN HARTIE, 
CARTON, METAL, PLASTIC SI STICLA (inclusiv TVA)

lei/pers și lună 1,31

Taxa distinctă de gestionare a deșeurilor reziduale 
Cheltuieli ale activitatilor de gestionare a deșeurilor reziduale lei/lună 5.610,25
TAXA DISTINCTA GESTIONARE A DEȘEURILOR REZIDUALE 
(exclusiv TVA)

lei/pers și lună 3,10

TAXA DISTINCTA GESTIONARE A DEȘEURILOR REZIDUALE 
(inclusiv TVA)

lei/pers și lună 3,69

CEC aferentă cantității de reziduuri de la stația de sortare trimisa la 
depozitare

lei/pers și lună 0,01

CEC aferentă deșeurilor reziduale trimisa la depozitare lei/pers și lună 0,93
TOTAL CEC UTILIZATORI CASNICI (exclusiv TVA) lei/pers și lună 0,95
TOTAL CEC UTILIZATORI CASNICI (inclusiv TVA) lei/pers și lună 1,13

Reducere contributie OIREP (exclusiv TVA) lei/pers și lună 0,00
Reducere contributie OIREP (inclusiv TVA) lei/pers și lună 0,00

SUMA DE ÎNCASAT DE LA UTILIZATORI CASNICI (exclusiv TVA) lei/pers și lună 5,15

SUMA DE ÎNCASAT DE LA UTILIZATORI CASNICI (inclusiv TVA) lei/pers și lună 6,13

TAXA UTILIZATORI NON-CASNICI

Taxa distinctă de gestionare a deșeurilor de hârtie, carton, 
metal, plastic și sticlă

Taxa (lei/mc)
Volum 

(mc/lună)
Cheltuiala 
(lei/lună)

Taxa distinctă de gestionare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, 
plastic și sticlă

lei/mc 429,34 0,52 221,91

CEC aferentă cantității de reziduuri de la stația de sortare trimisa la 
depozitare

lei/mc 28,00 0,10 2,89

SUMA DE ÎNCASAT DE LA UTILIZATORI NON-CASNICI (exclusiv 
TVA)

lei/mc 429,34 224,80

Taxa distinctă de gestionare a deșeurilor reziduale
Cheltuieli ale activitatilor de gestionare a deșeurilor reziduale lei/mc 92,83 6,72 623,36
CEC aferentă cantității de reziduuri de la instalațiile de tratare a 
deșeurilor reziduale trimisa la depozitare

lei/mc 28,00 6,72 188,02

SUMA DE ÎNCASAT DE LA UTILIZATORI NON-CASNICI (exclusiv 
TVA)

lei/mc 120,83 811,38

SUMADE INCASAT DE LA UTILIZATORII NON CASNICI 
(EXCLUSIV TVA)

lei/mc 152,33

lei/mc 181,27
leito 517,92

Președinte de ședință,
Consilier Gheorghe-Manole Listar

SUMADE INCASAT DE LA UTILIZATORII NON CASNICI 
(INCLUSIV TVA )










