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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BICAZ 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei din 28.01. 2020, orele 16,00,  

privind deşeurile  
 
 
         Consiliul local al oraşului Bicaz, după şedinţa de îndată de azi 28.01.2020, s-a întrunit la 
orele 16,00 în sala de şedinţe de la parterul blocului ANL din strada Piatra Corbului nr.13 A, pentru 
discuţii în legătură cu stabilirea tarifelor la serviciul de colectare transport şi depozitare deşeuri 
menajere (ce constituie proiectul nr.9,  inclus în ordinea de zi  a şedinţei ordinare a consiliului local, 
programată  pentru data 30.01.2020,  ora 15,00, intitulat: 
,,Proiect de hotărâre privind aprobarea unor reguli referitoare la desfăşurarea serviciului de 
salubrizare pe raza U.A.T. Bicaz’’).  
         Sunt prezenţi 13 din cei 15 consilieri aleşi, absenţi fiind consilierii Mărăscu Claudiu şi Matei 
Victor. 
          Domnul primar Nicolae Sălăgean informează Consiliul că la comisia de cultură, domnul 
consilier Mărăscu Claudiu a solicitat a se revedea modul de calcul al tarifului pentru persoanele 
juridice, precizând  că  nu ştie dacă a avansat o formulă de calcul şi că  e bine să lămurim această 
problemă, înaintea şedinţei ordinare programată pentru 30 ianuarie a.c. 
         La rândul său, domnul viceprimar Butnaru Nicu anunţă Consiliul Local, că există dorinţa 
unor consilieri de a face modificări ale tarifelor propuse şi le cere acestora să propună, dacă e 
cazul, alte tarife şi alte modalităţi de calcul, elaborând un alt proiect de hotărâre în acest sens. 
         Domnul Matasă Iulian întreabă dacă s-a modificat proiectul de hotărâre faţă de forma lui  
din decembrie 2019, iar domnul viceprimar îi răspunde că s-au modificat tarifele pentru persoanele 
juridice, așa cum este inserat în anexele la proiectul de hotărâre.  
        Domnul Matasă Iulian, este de părere că trebuie procedat în aşa fel, încât fiecare persoană 
fizică sau juridică să plătească şi să poată fi obligată la plată, să  nu se întâmple ca la serviciul de 
alimentare cu apă, caz în  care se întrerupe apa şi la consumatorii buni platnici. 
        Domnul viceprimar Butnaru Nicu îi răspunde domnului Matasă Iulian că deocamdată nu 
discutăm despre sancţiuni, ci despre cantităţile lunare de gunoi pe care persoanele juridice vor fi 
obligate să le plătească (ca şi serviciu lunar de colectare, transport şi depozitare a acestora). 
        Domnul primar Nicolae Sălăgean precizează că începând cu anul 2020, colectarea  
contravalorii serviciului de salubrizare va trece din nou la primărie, iar asta ne va da garanţia că 
încasările vor merge mai bine (în caz de strictă necesitate, când serviciul ar putea fi în pericol de 
blocaj, primăria putând chiar plăti anumite sume restante către  operator, urmând a le recupera, cu 
dobânzile şi penalităţile legale, de la debitori). 
        Domnul Matasă Iulian este de părere că taxa de salubritate stabilită pentru firme (persoane 
juridice) e prea mare. 
        Domnul primar afirmă că dacă nu aprobăm tarifele şi se menţin în continuare 
disfunctionalităţi în derularea relaţiilor contractuale cu operatorul de salubrizare, acesta poate 
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pleca, iar activitatea de colectare a deşeurilor se va bloca, cu consecinţe foarte grave din punct de 
vedere al asigurării sănătăţii publice,  care nu sunt de dorit.  
         Tot domnul primar susține că în ţară sunt deja câteva asemenea cazuri, în care unele UAT-
uri   transportă gunouiul cu căruţele în afara localităţilor, în zone neamenajate pentru acest lucru. 
         Domnul viceprimar îl întreabă pe domnul Matasă Iulian dacă vrea să scadă cantitatea de 
deşeuri luată în calcul pentru persoane juridice , iar domnul Matasă  îi răspunde că nu neapărat, ci 
că dumnealui doreşte ca aceste cantităţi să fie individualizate pe fiecare persoană juridică  în parte, 
astfel încât cantităţile lunare luate în calcul să fie cele reale. 
       Domnul viceprimar apreciază că sunt  greu de cuantificat  cantităţile  de deşeuri  produse în   
fiecare lună de către fiecare persoană juridică în parte. 
       Domnul Zafton Dumitru Cristian e de părere că fiecare firmă ar trebui monitorizată circa 2 
luni pentru a se vedea cât gunoi produce lunar, iar domnul primar îi răspunde că practic nu se 
poate face aşa ceva. 
       Domnul Matasă Iulian semnalează că din banii plătiţi firmei de salubrizare, deocamdată nu 
s-a intors niciun leu  la primărie (din deşeuri valorificate), iar domnul viceprimar îi răspunde că se 
vor întoare bani doar atunci când se vor recicla deşeuri, iar  persoanele juridice se pretează mai 
bine (decât persoanele fizice) la colectarea selectivă a deşeurilor.  
      Domnul Matasă Iulian informează că unele firme depozitează diverse deşeuri în 
containerele de la blocuri şi că firma de salubrizare nu a adus containere noi şi nu a investit în 
infrastructură. 
      Domnul viceprimar cere consilierilor  care doresc modificarea cantităţilor pentru persoanele 
juridice să vină cu propuneri privind cantităţile,  modul sau formula de calcul  şi informează că  taxa 
propusă pentru persoanele fizice e de 12 lei/persoană pe lună şi că taxele şi tarifele se vor colecta 
de primărie. 
     Domnul Matasă Iulian avertizează că peste 5 ani se vor mări din nou tarifele, iar domnul 
Apopei Mihai  îi răspunde că este explicabil, întrucât  în fiecare an cresc costurile. 
     Domnul Oprea Dragomir apreciază prezenţa domnul Mărăscu Claudiu la sedinţa din 
23.01.2020, deşi era cu piciorul în ghips, dar e de părere că dumnealui,  dacă tot  a făcut observaţii 
cu privire la tariful aplicat persoanelor juridice, trebuia să vină cu alte propuneri, fundamentate 
(opinia sa fiind  împărtăşită  şi de domnul Florea Constantin). 
     Domnul Matasă Iulian e de părere că trebuiesc găsite soluţii, iar domnul Apopei Mihai îi 
răspunde că sunt deja avansate nişte cifre şi îl întreabă care e propunerea dumnealui.  
     Domnul Istrate Mihăiţă e de părere că orice calcul la persoanele fizice trebuie pornit de la 
tariful lunar de 9 lei/persoană/lună, afirmând că nu e de acord să se depăşească acest tarif de 9 
lei. 
    Domnul Apopei Mihai îi răspunde domnului Istrate Mihăiţă  că domnul Matasă Iulian a fost 
deja de acord cu tariful de 12 lei/persoană/lună. 
    Domnul Istrate Mihăiţă afirmă că va mai discuta despre aceste tarife în cadrul comisiei de 
buget-finanţe. 
    Domnul primar atrage atenţia că  în 2019,  taxa pe economia circulară  a fost  de 30 lei/tonă 
deşeu, dar că  din 2020 această  taxă  va fi de 80 lei/tonă deşeu şi e evident că această taxă 
mărită, determină la rândul ei, creşterea tarifelor.   
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    Mai informează că din anul 2021 această taxă va fi de 120 lei/tonă deşeu. 
    Domnul viceprimar solicită consilierilor să vină cu propuneri fundamentate şi îi asigură că  
dacă aceste propuneri vor fi mai bune, dumnealui le va vota. 
     Domnul Zafton Dumitru Cristian e de părere că persoanele juridice se vor preta mai bine 
decât persoanele fizice la colectarea selectivă a deşeurilor. 
     Domnul primar informează Consiliul că UAT Bicaz a fost  somată de mai multe ori de către 
operatorul de salubrizare să adopte tarifele, să intre  în legalitate şi că în caz  contrar,  va rezilia 
contractul. 
     Domnul Apopei Mihai îi solicită domnului Istrate Mihăiţă să vină cu propuneri mai bune,  
informându-l  că UAT  Piatra Neamţ, a aprobat un tarif de 13,80 lei de persoană pe lună, tarif mult 
mai mare ca cel propus de UAT Bicaz (12 lei de persoană  fizică pe lună). 
   Şedinţa se încheie. 
 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   SECRETAR GENERAL 
                Matasă Iulian Traian                                       Pop Răzbuc Adriana Marinela 
 

  
Redactat: 

Avocat Ţăranu Vasile 
        

 




