
 

 

 

 

 

ANUNŢ 

 

 
    În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în  administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se 

aduce la cunoştinţă publică faptul că a fost iniţiat şi urmează a fi supus aprobării Consiliului 
Local al municipiului Botoşani următorului proiect de hotărâre: 
 

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei special de salubrizare SIMD în 

municipiul Botoșani pentru anul 2022 
 

 Proiectul de hotărâre cu documentația  aferentă este afișat  pe site-ul  Primăriei, prima 
pagină, în Monitorul Oficial Local la pct. 3 secţiunea  -  Informarea asupra proiectelor de 
hotărâri aflate în dezbatere publică conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică  și care vor fi supuse aprobării Consiliului Local. 
Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris la Aparatul  Consiliului 

Local, în sediul Primăriei, Piața  Revoluţiei nr.1, camera 104, propuneri, sugestii sau opinii cu 
valoare de recomandare la proiectul de hotărâre, în termen de 30 de zile lucrătoare începând 

cu data publicării anunțului. 
 
 
 

Primar, 

Cosmin Ionuț Andrei 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind  stabilirea taxei speciale de salubrizare SIMD 

în Municipiul Botoșani, pentru anul 2022 
 

 
                     CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI, 

 
          analizând propunerile Primarului Municipiului Botoşani, Cosmin Ionuț Andrei, privind 

stabilirea taxei speciale de salubrizare în Municipiul Botoșani, pentru anul 2022, 
          având în vedere raportul de specialitate comun nr. 38875/PMB/10.11.2021 al Direcției 
Impozite și Taxe, Direcției Edilitare și Direcţiei Economice, aprobat de Primarul Municipiului 
Botoşani, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 

         în baza prevederilor: 
         - art. 26 din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare; 
        -  art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

în conformitate cu dispozițiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
         în temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 139 alin. 
(3) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, 
publicată în  Monitorul Oficial  nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
 

                                               HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1.  Pentru anul 2022, în Municipiul Botoșani, se aprobă următoarele niveluri ale 

taxei speciale de salubrizare SIMD: 
 
- 16,98 lei/persoană/lună - pentru utilizatorii casnici; 
- 729,00 lei/tonă - pentru utilizatorii non-casnici.      

     
Art.2.  Primarul Municipiului Botoșani, prin direcțiile și serviciile aparatului de 

specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor  prezentei hotărâri. 
 

 
 
                         Inițiator,                                               Avizat pentru legalitate, 
                           Primar,                                                   Secretar general,  

             Cosmin Ionuț Andrei                                       Oana Gina Georgescu    



     

Nr. 38874/PMB /10.11.2021 

Direcția Economică 
Direcția Edilitare 

Direcția Impozite și Taxe 

 
                                                                                                      APROBAT, 

                                                                                                         PRIMAR, 

                                                                                              Cosmin Ionuț Andrei 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de Hotărâre de Consiliu Local privind  stabilirea taxei speciale 

de salubrizare SIMD  în Municipiul Botoșani, pentru anul 2022 
 

Pe linia activității de salubrizare și de gestionare a deșeurilor reglementările  din Legea  

nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, Legea nr. 211/2011 privind regimul 
deșeurilor și OUG nr.196/2005 privind fondul de mediu, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr.105/2006, cu modificările și completările ulterioare, stabilesc obligații stricte 
pentru unitățile administrației publice locale, în concordanță cu reglementările europene. 

În județul nostru  s-a realizat și implementat proiectul ”Sistem Integrat de 
Management al Deșeurilor în Județul Botoșani”, cu finanțare europeană, la care Municipiul 
Botoșani a aderat.  

Acordul financiar privind modul de gestionare a plăților în cadrul Proiectului ”Sistem 

Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Botoșani” încheiat între Județul Botoșani, 
Municipiul Botoșani și ADI ”ECOPROCES” Botoșani în cadrul zonei 4 Botoșani s-a aprobat 
de Consiliul Local al Municipiului Botoșani prin HCL nr. 384/20.12.2018.      

Municipiul Botoșani a realizat punerea integrală  în practică a Acordului financiar 

începând cu data de 01.01.2019, când a intrat în vigoare Regulamentul de instituire și 
administrare a taxei speciale de salubrizare SIMD în Municipiul Botoșani, aprobat prin HCL 
nr. 352/20.12.2018, modificată și completată prin HCL nr.64/14.03.2019. 

Prin acest regulament s-a stabilit introducerea taxei de salubrizare atât la utilizatorii 

casnici din condominii și locuințele individuale (persoanele fizice), cât și la utilizatorii non-
casnici, care sunt operatorii economici indiferent de forma juridică de organizare, instituții și 
asociații (persoanele juridice). 

Veniturile ce se încasează din taxa de salubrizare se  utilizează integral pentru 

susținerea activităților specifice stabilite în regulamentul de instituire, respectiv se acoperă 
toate costurile operaționale, costurile financiare de întreținere și reparații, precum și a tuturor 
costurilor corespunzătoare investițiilor viitoare și a celor de mediu. 

Având în vedere aceste reglementari legale, compartimentele de specialitate din 

Primăria Municipiului Botoșani au analizat materia impozabilă pe teritoriul Municipiului 
Botoşani și au elaborat proiectul de hotărâre pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare 
SIMD in Municipiul Botosani pentru anul 2022. 

În vederea asigurării reglementărilor locale pe linia stabilirii şi colectării taxei speciale 

de salubrizare SIMD in Municipiul Botosani pentru anul 2022 s-a elaborat proiectul de 
hotărâre, care se supune aprobării Consiliului Local.   
 



Prenumele / 
Numele 

Funcţia Direcţia / 
Serviciul / Biroul  

Semnătura Data 

Mirela Elena 
Gheorghiță 

director  Direcția 
Economică 

  

Nicolae 
Semenescu   

director Direcția Edilitare   

Bogdan 
Bețenchi 

şef serviciu Direcția Edilitare   

Lucian Lupu director Direcţia Impozite 
şi Taxe 

  

Marius Bogdan 

Pavăl 

director adjunct Direcţia Impozite 
şi Taxe 

  

Bogdan 
Munteanu 

şef serviciu Șef Serviciu 
juridic contencios 

  

 

Nr. 38875/PMB /10.11.2021 

Direcția Economică 
Direcția Edilitare 

Direcția Impozite și Taxe 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
la Proiectul de Hotărâre de Consiliu Local privind  stabilirea taxei 

 speciale de salubrizare SIMD  în Municipiul Botoșani, pentru anul 2022 
Pentru anul 2022 la stabilirea nivelurilor taxei de salubrizare SIMD s-a avut ȋn vedere 

şi adresa nr.65/24.09.2021, ADI ”ECOPROCES” Botoșani prin care ne-a comunicat Planul 
anual de creștere a tarifelor actualizat la luna septembrie 2021 cu indicele prețurilor de 
consum și contribuția pentru economia circulară – anexă la Contractul de finanțare nr. 

100676/22.11.2010. 
Pe baza informaţiilor din Fişa de fundamentare a taxei de salubritate utilizatori casnici 

pentru anul 2022 nr. 27071/1/10.11.2021, precum şi fişa de fundamentare a taxei de 
salubritate utilizatori non-casnici pentru anul 2022 nr. 27071/2/10.11.2021. 

Întrucât cantitatea de deşeuri procesată a ȋnregistrat o creştere ȋn anul 2021, faţă de 
anul 2020. În urma analizei situației de la nivelul Municipiului Botoșani și având în vedere 
acțiunile ce se vor întreprinde pe linia reducerii cantităților de deșeuri procesate și a 
implementării măsurilor de colectare selectivă, precum si a nivelurilor solicitate de ADI 

”ECOPROCES” Botoșani,  propunem ca pentru anul 2022: 
1.    nivelurile taxei de salubrizare să fie de: 

                        - 16,98 lei/persoană/lună - pentru utilizatorii casnici; 
                        - 729 lei/tonă - pentru utilizatorii non-casnici.      

Având în vedere cele prezentate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre înaintat.  



Prenumele / 
Numele 

Funcţia Direcţia / 
Serviciul / Biroul  

Semnătura Data 

Mirela Elena 
Gheorghiță 

director  Direcția 
Economică 

  

Nicolae 
Semenescu   

director Direcția Edilitare   

Bogdan 
Bețenchi 

şef serviciu Direcția Edilitare   

Lucian Lupu director Direcţia Impozite 
şi Taxe 

  

Marius Bogdan 

Pavăl 

director adjunct Direcţia Impozite 
şi Taxe 

  

Bogdan 
Munteanu 

şef serviciu Șef Serviciu 
juridic contencios 

  

 

Nr. 27071/2/10.11.2021 

Direcția Edilitare/Direcția Economică/ 

Direcția Impozite și Taxe 

Direcția Impozite și Taxe 

 

 
 

FIŞĂ FUNDAMENTARE 

Taxă salubrizare utilizatori non-casnici 

pentru anul 2022 
 

 
            Pentru utilizatorii casnici s-a facut următoarea determinare: 

1. Taxa de salubrizare din Anexa nr. 6 la acordul financiar ȋn valoare de 545 lei/tona  şi 

costul efectiv al prestarii serviciului de salubrizare ȋn valoare de  162 lei/tona* totalul 
valoarii fiind de 707 lei/tona; 

2. Plăţi catre Agentia Fondului de Mediu ȋn valoare de 22 lei/tona; 
 

Total taxă propusă pentru anul 2022 = 729 lei/tona; 

 
Diferența de 162 lei/tona va acoperi cerințele art.26 alin.8 lit. a), b) și d) din Legea 

101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților republicată și actualizată, în care se 

prevede că structura și nivelul tarifelor și taxelor speciale trebuie să acopere costul efectiv al 
prestării serviciului de salubrizare, să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente 
de întreținere și exploatare a serviciului de salubrizare și să respecte și să asigure autonomia 
financiară a operatorului. 

 



Prenumele / Numele Funcţia Direcţia / Serviciul / 
Biroul / 

Compartimentul 

Semnătura Data 

Nicolae Semenescu   director Directia Edilitare   

Bogdan Bețenchi           sef serviciu Directia Edilitare   

               Mirela-Elena 
Gheorghita 

director 
economic 

Directia Economica   

Lucian Lupu director Direcţia Impozite şi 
Taxe 

  

                Marius-Bogdan 
Paval 

director 
adjunct 

Direcţia Impozite şi 
Taxe 

  

 
 


