În atenția:
dl. Mihăiluc Dumitru, primar
dl. Cordun Vasile, viceprimar
dna Potochină Agnes, secretar
Consilierilor locali

SESIZARE
Avînd în vedere
- prevederile Art. 2 și Art. 8 din OG 27/2002 aprobată prin LEGEA nr. 233 din 23 aprilie
2002;
- prevederile Art. 225 (1), 232 (1), 240 (2) (3) (4), 243 (1) (a), 433 din ORDONANȚĂ DE
URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019;
- clarificările primite în urma solicitărilor de informații adresate în baza legii 544/2001
către ADIS - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iaşi
(10.04.2019) și Ministerul Fondurilor Europene (09.08.2019, 11.09.2019),
prin prezenta, subsemnații având domiciliul în Jud. Iași, comuna Valea Lupului, vă solicităm
depunerea de urgență a diligențelor necesare pentru împiedicarea perpetuării consecințelor
negative ale executării HCL 115/2018 si HCL 03/2019, prin:








Anularea sau modificarea parțială a actului administrativ reprezentat de Hotărârea
Consiliului Local Valea Lupului nr. HCL 03/2019;
Aplicarea planului tarifar prevăzut în proiectul SMID aferent anului 2019 de
4.20 LEI/persoană. Orice modificarea a taxei se va face după aprobarea acesteia de
către AMPOIM în baza documentației transmisă de ADIS;
Modificarea Regulamentului privind taxa de salubritate în care eronat s‐a
introdus noțiunea de „proprietari” ai imobilelor în loc de „locuitori” (domiciliat sau
rezident/flotant) ai imobilelor astfel încît taxa specială să fie aplicabilă tuturor
beneficiarilor serviciului de salubritate;
Impunerea către cei care solicită autorizație de construcție ca, pe lîngă plata taxei
de salubritate, să facă dovada deținerii a minim un container special pentru resturi
din construcții și contract cu operatorul delegat Girexim;
Amenajarea platformelor de colectare selectivă a deșeurilor în conformitate cu
prevederile proiectului SMID și legislația pentru protecția mediului aplicabile;
Aplicarea cu celeritate a sancțiunilor din Regulamentul de Salubrizare pentru
orice încălcare a acestuia de către societățile comerciale și locuitorii comunei
Valea Lupului.
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Considerentele care stau la baza prezentei Sesizări:
1. HCL nr. 107/25.10.2019 face parte din categoria actelor administrative cu caracter
normativ, fiind destinată unui număr nedeterminat de subiecți și se încadrează în
prevederile Art. 11 alin 4, din Legea 554/2004.
2. Conform REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE aferent Sistemului de
management integrat al deşeurilor în judeţul IAŞI – REVIZUIT 2017, Art. 16 alin (2):

„Nivelul taxelor se stabilește cu respectarea prevederilor din Decizia de
Finanțare și a prevederilor legale aplicabile. Nivelul de taxare pentru
populație va fi diferit pentru zonele rurale și urbane „
3. La data de 19.11.2018 ADIS-Iași transmite tuturor primăriilor din mediul rural al
județului Iași Adresa 404/19.11.2018 prin care comunică documentele ce constituie
baza implementării taxei speciale de salubrizare:
 Regulamentul privind implementarea și administrarea taxei speciale de
salubrizare;


Proiect de hotărîre privind implementarea și administrarea taxei speciale de
salubrizare;



Model privind expunerea de motive;



Planul tarifar pentru anul 2019 prevede: 4.20 lei pentru rural, 9.07
lei pentru urban;



SR13400/2016 privind salubrizarea localităților.

4. La data de 17.12.2018, ADIS Iași transmite către Primăria Comunei Valea Lupului (și
către alte primării din mediul RURAL din județ) Adresa nr. 459/17.12.2018 prin care
comunică
„acordul de principiu” asupra propunerii de modificare a taxei de salubrizare în
cuantum de 9.07 Lei persoană/lună în loc de 4,20 Lei persoană/lună.

5. Acordul „de principiu„ exprimat de ADIS are la bază DOAR solicitările exprimate
de către UAT-urile din mediul RURAL în cadrul ședinței de lucru ADIS din 14.12.2018,
fără a se justifica prin fișe de consum cererea de majorare a planului tarifar,
anterior, așa cum prevede proiectul SMID și fără aprobarea noului tarif de

către AMPOIM.
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6. În data de 21.12.2018, inaintea „acordului de principiu„ transmis de ADIS – Iași,
Consiliul Local al primăriei comunei Valea Lupului aprobă Hotărîrea nr.115/2018privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice și noncasnice în comuna Valea Lupului completata cu HCL115/2018 completata cu HCL
3/2019.

7. Conform Art. 2 și Art.3 din același regulament utilizatorii/beneficiarii sunt
persoanele fizice care au calitatea de proprietarii:

„taxa specială de salubritate se plătește de către beneficiarii serviciului public:
persoane fizice care dețin în proprietate imobile pe teritoriul unității
administrativ teritoriale (…)
Utilizatorii casnici (persoane fizice) care au obligația…„
Legea 51/2006 și Legea 227/2015 (actualizată) impun ca utilizatorii să fie acele persoane
fizice sau juridice care beneficiază, direct sau indirect, individual sau colectiv, de serviciile
de utilități publice.

8. La solicitarea de informații din 09.04.2019 ADIS – Iași oferă următorul răspuns:
„Referitor la intrebarea Dvs, va comunicam urmatoarele:

Prin anexa adresei nr. 404/19.11.201 8 au fost înaintate documentele ce
constituie baza implementarii taxei speciale de salubrizare, acestea incluzand
si Planul tarifar pentru anul 2019, in valoare de 4,20 lei/persoana pentru
populatia din mediul rural, 9,07 lei/persoana pentru populatia din mediul
urban si 365,9 lei pentru agentii economici.
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Planul anual de evolutie a taxelor si tarifelor aferent Proiectului ,,Sistem de management
integrat al deseurilor in judetul Iasi,, pana in anul 2028, a fost aprobat prin Hotararea
Adunarii Generale a ADIS Iasi nr.3/25.05.2012, avandu-se in vedere costurile nete ale
sistemului si cantitatea de deseuri colectate in perioada de referinta.
In consecinta, modificarea valorilor taxei evidentiate in Planul tarifar se poate

efectua pe baza istoricului cantitatilor de deseuri pe care le genereaza fiecare
zona ( pe cap de locuitor), facandu-se distinctie intre populatia din diferite
zone ale judetului astfel: zone urbane cu densitate mare a populatiei, zone
rurale cu densitate mare a populatiei, orase mici, zone rurale .
Cu consideratie,
Mirela Farcas
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași„
9. La cele două solicitări de informații adresate Ministerului Fondurilor Europene s-au
primit următoarele răspunsuri:
„Ca urmare a solicitării dumneavoastră, referitoare la proiectul fazat "Sistem de
management integrat al deșeurilor în județul Iași", finanțat prin POS Mediu în cadrul
contractului de finanțare 2259/16.05.2013 (faza I) și prin POIM în cadrul contractului de
finanțare 69/30.05.2017 (faza a II-a), având aprobat la nivelul proiectului planul tarifar
pentru perioada 2013-2038, privind solicitarea transmisă, menționăm următoarele:
-

având în vedere prevederile OUG nr. 74/2018 pentru modificarea și

completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje și a
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,
aprobată și modificată prin Legea nr. 31/2019, în vederea implementării
instrumentelor economice în gestionarea deșeurilor municipale, „respectiv
plătește pentru cât arunci“, „răspunderea extinsă a producătorului pentru
deșeurile de ambalaje“ și „contribuția pentru economia circulară“, MFE a transmis
o circulară tuturor beneficiarilor proiectelor județene de gestionare a deșeurilor.
Acest document a fost publicat pe website-ul mfe.gov.ro și poate fi vizualizat
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accesând următorul link: http://mfe.gov.ro/informare-modificari-ale-proiectelorsmid-in-vederea-asigurarii-conformarii-sistemelor-cu-noile-modificari-legislativeaplicabile/.
-

conform circularei, implementarea noilor prevederi legislative, în cazul

proiectelor aflate în operare, cum este cazul proiectului SMID Iași, se va realiza
prin: modificarea și aprobarea Regulamentului de salubrizare; modificarea
tarifelor activităților serviciului de salubrizare prin introducerea contribuției
pentru economia circulară (mai puțin în cazul depozitării, când contravaloarea
contribuției pentru economia circulară este evidențiată în mod distinct pe factura
emisă) și a eventualelor costuri suplimentare determinate de extinderea
sistemului de colectare separată. Cantitățile de deșeuri care se iau în considerare
la calculul tarifelor se determină în baza cantităților actuale de deșeuri
municipale și a indicatorilor de performanță specifici activităților; calcularea și
aprobarea tarifelor distincte pentru activitățile serviciului, respectiv pentru
beneficiarii serviciului; modificarea corespunzătoare a contractelor de delegare.

-

tariful serviciului de salubrizare (lei/tonă) pentru utilizatorii casnici și

pentru utilizatorii non-casnici se calculează pe baza tarifelor distincte ponderate
cu cantitățile de deșeuri reciclabile, respectiv celelalte tipuri de deșeuri colectate.
Tariful/taxa utilizatorilor casnici (lei/persoană/lună) se calculează ca și sumă a
tarifelor/taxelor distincte. În cazul în care tariful serviciului pentru

utilizatorii casnici (lei/tonă) depășește valoarea limită din planul
tarifar actualizat, diferența va fi acoperită prin creșterea tarifului
serviciului pentru utilizatorii non-casnici până la limita din planul
tarifar actualizat, așa cum este stabilit în Aplicația de finanțare.
În concluzie, menționăm că, în cazul în care se va considera necesară
modificarea tarifelor prevăzute în planul tarifar al proiectului,
aceasta se va putea face justificat, cu respectarea principiilor politicii
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tarifare, care a stat la baza aprobării proiectului, după avizarea
justificărilor la nivelul AM POIM. (09.08.2019)

Respectiv

„Ca urmare a solicitării dumneavoastră, transmisă în urma răspunsului primit în data de 9
august, precizăm următoarele:
-

Referitor la nerespectarea planului tarifar al proiectului:

Proiectul “Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în
județul Iași”, finanțat prin POIM, se află încă în faza de implementare, având
termen de finalizare data de 30.10.2019. Având în vedere necesitatea finalizării
tuturor activităților din cadrul contractelor de lucrări derulate prin proiect,
respectiv: efectuarea testelor finale ale obiectivelor de investiții, instruirea
personalului operatorului stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a
deșeurilor municipale, în perioada de mobilizare a acestuia, precum și efectuarea
recepției finale a lucrărilor de montaj echipamente și utilaje, la acest moment se
analizează oportunitatea prelungirii duratei de implementare a proiectului cu
aproximativ opt luni.

Menționăm că, deși au fost finalizate ambele proceduri de atribuire a contractelor
de delegare a serviciilor de colectare/transport deșeuri, respectiv operare
infrastructură aferente proiectului, sistemul de management integrat al deșeurilor
nu este funcțional la nivelul întregului județ (operatorul de colectare, GIREXIM
UNIVERSAL S.A., nu și-a început activitatea în toate unitățile administrativ
teritoriale din aria de delegare, iar operatorul CMID Țuțora, asocierea Sorain
Cecchini Techno Espana SLU-Iasicon S.A.-Edil Industry S.R.L., este în curs de
mobilizare).
La această dată, operatorul stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a
deșeurilor municipale se află în perioada de mobilizare până în data de
20/10/2019, având în vedere necesitatea punerii în funcțiune a instalațiilor. În
același timp, operatorul serviciilor de colectare și transport al deșeurilor
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municipale în județul Iași, SC Girexim Universal SA, desfășoară activitatea de
colectare și transport în 45 de comune din zona 3, în zonele 1, 2 și 4, unde UAT–
urile nu au putut da ordin de începere operatorului, având în vedere lipsa operării
stațiilor de transfer Bălțați și Ruginoasa, Stație Sortare Ruginoasa și Stația de
transfer și Sortare Hârlău, până la această dată.
Astfel, odată cu începerea funcționării sistemului de management integrat al
deșeurilor la nivelul județului Iași, Beneficiarul, împreună cu ADIS au

obligația aplicării taxelor de salubrizare, stabilite pe baza tarifelor
ofertate de operatorii de salubrizare cărora li s-au atribuit contractele
de delegare și care vor opera întreaga arie de delegare.
Totodată, așa cum am menționat și anterior, dacă se constată că valoarea taxei
care trebuie aplicată populației și agenților economici, fie în mediul rural, fie în
mediul urban, depășește valoarea maximă prevăzută în Planul Tarifar, și având
în vedere adresa MFE nr. 35184/CG/15.05.2019 (referitoare la modificări ale
proiectelor SMID în vederea asigurării conformării cu noile modificări legislative
aplicabile), modificarea tarifelor prevăzute în planul tarifar se poate

face, justificat, cu respectarea principiilor politicii tarifare, după
avizarea modificărilor propuse la nivelul AM POIM.

Subliniem faptul că, în perioada de durabilitate proiectului, care succede celei de
implementare, și are o durată de minim 5 ani de la efectuarea plății finale în cadrul
proiectului, analizarea durabilităţii proiectului se realizează de AM POIM pe baza
rapoartelor de durabilitate întocmite de beneficiar și

a

vizitelor

de

monitorizare, pentru a se asigura de sustenabilitatea proiectelor, precum și de
faptul că toate contribuţiile din fonduri sunt atribuite numai proiectelor care, în
termen de 5 ani de la încheierea acestora, nu au fost afectate de nicio modificare,
respectiv:
-

o schimbare substanțială care să le afecteze natura, obiectivele sau

condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale
acestora;
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-

o schimbare asupra proprietății unui element de infrastructură care

conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public.
-

încetarea sau delocalizarea unei activități productive în afara zonei eligibile.

(11.09.2019)

10. Conform Notei de fundamentare 595/14.08.2019 emisă de ADIS prin care se solicită
modificarea tarifelor de colectare și transport:

„Referitor la necesitatea aprobării tarifelor distincte conform modificărilor legislative
recente și intrate în vigoare, facem următoarele mențiuni:
-în prezent, tariful de 199,87 lei/tona (TVA inclus) este un tarif unic pentru colectare,
atât a deșeurilor menajere, cât și a deșeurilor reciclabile, acesta fiind suportat de
către instituția dumneavoastră integral;
-prin împărțirea acestui tarif in cele doua componente: tarif pentru deșeuri
reciclabile și tarif pentru deșeuri menajere altele decât cele reciclabile,
dumneavoastră veți plăti doar tariful pentru deșeurile menajere.

Colectarea deșeurilor reciclabile va fi suportată de către organizațiile de
implementare a răspunderii extinse a producătorilor (OIREP), astfel
prin aplicarea eficientă a măsurilor privind colectarea selectivă
costurile dumneavoastră directe vor fi mai mici.„
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Răspunsul la această sesizare, cu indicarea temeiului legal al soluțiilor propuse, va fi transmis
la adresa de mail nistorcristian@gmail.com
În lipsa unui răspuns în condițiile prevăzute de LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de
soluţionare a petitiilor și în baza Art. 11 alin. (4) din Legea 554/2004 ne rezervăm dreptul de
a ne adresa Instituției Prefectului – județul Iași respectiv instanțelor de judecată, în calitate
de părți vătămate, pentru recuperarea prejudiciului.

Valea Lupului, 15 Noiembrie 2019
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