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HOTĂRÂREA Nr.97 
 din 27 noiembrie 2020 

 
privind aprobare taxei de salubritate pentru colectare, transportul și depozitarea 

deșeurilor, inclusiv colectarea selectivă,  începând cu data de 01.01.2021 
 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad, CIF 3519330, întrunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 27 NOIEMBRIE 2020 

   

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, inițiator al proiectului de hotărâre, nr. 
3453/23.11.2020; 
- raportul de specialitate nr.3454/23.11.2020 întocmit de Pășcuțiu Gheorghe Florin, inspector în 
cadrul Compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe și doamna Tîlmaciu Nela – Daniela, 
inspector de specialitate în cadrul Compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor; 
- avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei Socodor; 
- prevederile Contractul de delegare nr.2853/25.10.2019 împreună cu actele adiționale încheiate 
ulterior; 
- prevederile art.59 alin.(1) lit.e), lit. f) și lit. g) din Legea nr. 211/2011 (republicată1) privind regimul 
deșeurilor; 
- prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Votul „pentru” a 11 consilieri, din 11 consilieri în funcție, fiind îndeplinită condiția de 
majoritate absolută, cerută de prevederile art.139 alin.(3) lit. c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ. 
          În temeiul art.139 alin.(1) și art.196, alin.1, lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1 Se aprobă aplicarea taxei/sac colectat a deșeurilor municipale după principiul „Plătești cât 
arunci”, cu aplicabilitate începând cu data de 1 ianuarie 2020, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 Se desemnează domnul Teorean Ioan Cornel – viceprimar, domnul Pășcuțiu Gheorghe Florin - 
inspector în cadrul Compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe, domnul Nădăban Cristian 
Gheorghe - inspector în cadrul Compartimentului agricol și domnul Cristea Alexandru Valentin – 
inspector de specialitate în cadrul primăriei Socodor pentru punerea în aplicare a procedurii „Plătești 
cât arunci”, inclusiv distribuirea unităților de compost către populație și a informării populației despre 
colectarea deșeurile pe 6 fracții. 
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor, în termenul 
prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem 
Integrat de Gestionare a Deșeurilor Arad, persoanelor desemnate cu punerea în aplicare a procedurii 
şi se  duce la cunoştinţă publică  prin afişare la sediul primăriei şi pe pagina de internet 
www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia Prefectului - Județul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
Administrativ. 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   SECRETAR GENERAL, 

          CRIȘAN RAMONA                                         CRIŞAN GHEORGHE 
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Anexă la HCL nr.97/27.11.2020 

privind aprobare taxei de salubritate pentru colectare, transportul și depozitarea 

deșeurilor, inclusiv colectarea selectivă,  începând cu data de 01.01.2021  

 
 

Se prezintă un raport cu cantitatea de gunoi menajer colectată în cursul anul 2020.Ca 

referință, în luna octombrie 2020, a fost colectată și depozitată cantitatea de 36,80 tone de 

la persoanele fizice. Suma de plată pentru colectarea gunoiului menajer de la persoanele 

fizice este de 23.069,18 lei. Tariful pentru 1kg de gunoi menajer este de 0,627 lei(36800 kg 

gunoi/23.069,18 lei). 

Începând cu luna ianuarie 2021, tariful pentru 1kg de gunoi menajer, inclusiv taxa de 

80 lei/tonă pentru economia circulară este de 0,627 lei/kg. 

Având în vedere aplicarea principului „Plătești cât arunci”, începând cu luna ianuarie 

2020, se propune obligativitatea colectării selective pe 6 fracții, după cum urmează:deșeuri 

municipale, hârtie/carton, plastic, sticlă, metal, compost compact.  

Modul de colectare va fi următorul: 

 gunoiul menajer se va colecta în saci de culoare neagră, personalizați cu „Primăria  

comunei Socodor - sac pentru colectarea gunoiului menajer”, saci puși în vânzare la sediul 

primăriei Socodor și la operatorii economici interesați de la nivelul comunei Socodor, la prețul 

de 20 lei/sac ( se estimează cantitatea de maxim 30 kg gunoi menajer care ar putea fi 

colectat în sac, cu suma de 18,81 lei cv gunoiului menajer și se estimează prețul de 1,19 lei 

pentru achiziționarea unui sac personalizat). Se încadrează la gunoi menajer totalitatea 

deșeurilor care nu se pot recicla: șervețelele umede, batistele din hârtie, alimente lichide (ex. 

lapte), resturi vegetale afectate de dăunători (pot afecta calitatea compostului), scutece, 

ambalaje contaminate ș.a.  

Colectarea se va realiza în fiecare zi de luni a săptămânii. 

 hârtie/carton, plastic, sticlă și metalul se vor colecta în saci care după cum  

urmează: 

 hârtie/carton în saci de culoare albastră. Se colectează reviste, ziare, maculatură,  

plicuri, cutii ș.a., excepție făcând hârtia și cartonul folosit, cu reziduuri, hârtie de ambalat 

lucioasă, șa. 

 plasticul în saci de culoare galbenă. Se colectează bidoane, cutii, folie, pungi, peturi  

ș.a., excepție făcând ambalajele din plastic ce nu pot fi curățate, polistiren. 

 sticla în saci de culoare verde. Se colectează sticle, borcane, ambalaje din sticlă ș.a.,  

cu excepția oglinzilor, geamurilor, porțelan, ceramică ș.a. 

 metalul în saci de culoare roșie. Se colectează doze, conserve, tacâmuri ș.a., excepție  
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făcând ambalajele din metal care nu pot fi curățate. 

Sacii pentru colectarea selectivă , respectiv hârtie/carton, plastic, sticlă și metal, vor fi 

puși în vânzare la sediul primăriei Socodor și la operatorii economici interesați de la nivelul 

comunei Socodor, la prețul de 3 lei/sac (se estimează costul de 2 lei/sac pentru colectare și 

transport la stația de colectare selectivă a comunei Socodor și se estimează prețul de 1 leu 

pentru achiziționarea unui sac personalizat). Nu se aplică costuri suplimentare în cazul 

fracțiilor pentru depozitare. 

Colectarea se va realiza în fiecare zi de joi a săptămânii. 

 compost compact, compostorul va fi pus la dispoziția fiecărei gospodării gratuit și va fi  

utilizat pentru depozitarea resturilor vegetale ( iarbă, frunze, etc), resturi ale fructelor/ 

legumelor, resturi ale alimentelor. 

 La sediul primăriei vor fi amplasate containere pentru depozitarea hainelor/ 

încălțăminte uzate și pentru depozitarea aparaturii electronice și electrocasnice uzată. 

Depozitarea acestora se va face gratuit, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, în intervalul 

orar 0800-1600. 

 La solicitarea persoanelor din comuna Socodor, materialele care rezultă din demolări 

vor fi depozitate pe terenuri special amenajate. Persoanele interesat se vor adresa Primăriei 

Socodor pentru indicarea terenurilor special amenajate în acest sens.   

 Prin punerea în practică a prezentei proceduri, cu aplicare după principiul „Plătești 

cât arunci” se estimează o reducere a cantității de gunoi menajer cu până la 50% și implicit 

diminuarea costurilor cu colectarea, depozitarea și a celorlalte taxe aplicate conform 

prevederilor legale. Informarea și conștientizarea populației cu aplicarea noii proceduri se va 

face de către personalul din cadrul Primăriei Socodor, condus de către domnul viceprimar 

Teorean Ioan Cornel. Afișele, pliantele și anunțurile care vor fi publicate pe rețelele  de 

socializare, pe pagina de internet și la avizierele de la Primăria Socodor și Școala Gimnazială 

„Iustin Marșieu” Socodor, vor fi concepute, editate și tipărite de către domnul Pășcuțiu 

Gheorghe Florin și domnul Crișan Gheorghe. 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        SECRETAR , 

                      CONSILIER                                             CONTRASEMNEAZĂ 

                CRIȘAN RAMONA                                        CRIŞAN GHEORGHE 

 


