
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A    N R. 4 

privind   modificarea și completarea  Regulamentului  de  instituire  și  administrare a  taxei  

speciale  de  salubrizare pentru persoanele casnice și non-casnice în  comuna  Mogoșești, județul 

Iași,  ce  a  fost aprobat  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  Mogoșești  nr. 64  din  29.11.2018 

 

 

 

 Consiliul  local  al  comunei  Mogoșești,  judetul  Iași,  întrunit  în  sedința  ordinară  de  astăzi 

28.01.2022; 

Având  în  vedere  Referatul  de  aprobare,   înregistrat  sub  nr. 8943  din  27.12.2021,  întocmit  

de  primarul  comunei  Mogoșești,  doamna Popa-Roșu Rodica,  prin  care  solicită  inițierea  unui  

proiect  de  hotărâre  prin  care  să  se aprobe  completarea  Regulamentului  de  instituire  și  

administrare  a  taxei speciale  de  salubrizare pentru persoanele casnice și non-casnice în  comuna  

Mogoșești, județul Iași,  în  sensul  introducerii  unor  noi  prevederi  ce  se aplică   persoanelor  fizice  și  

juridice  care  construiesc  imobile  pe  raza  comunei  Mogoșești; 

 Având  în  vedere  Raportul  compartimentului  de  resort,  înregistrat  sub  nr. 8944  din  

27.12.2021; 

 Având în vedere avizul favorabil al Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 3, înregistrate la nr. 3 

din 27.01.2022, respectiv nr. 1 din 27.01.2022; 

 Având  în  vedere  prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  Mogoșești  nr.  64 din  29.11.2018  

prin  care  a  fost   aprobat  Regulamentul  privind  instituirea  și  administrarea  taxei speciale   de  

salubrizare  pentru  persoanele  fizice  și  juridice  de  pe  raza  comunei  Mogoșești, județul Iași; 

 Având  în  vedere  Planul  tarifar  comunicat  de  ADIS  Iași  cu  privire  la  această  taxă  

stabilită  pe  toată  durata  implementării  proiectului  SMID; 

 Avand  in  vedere  prevederile  Hotararii  Consiliului  Local  Mogoșești  nr. 98  din  17.12.2021  

prin  care  s-au  aprobat  taxele  si  impozitele  locale pentru anul 2022; 

Având  în  vedere Hotărârea Adunării Generale a Asociaților A.D.I.S. Iași nr. 2/27.03.2018 

privind aprobarea documentației de atribuire pentru delegarea contractului de concesiune privind 

activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Iași, aferent proiectului ,,Sistem de 

management integrat al deseurilor in judetul Iași”; 

 Având  în  vedere  faptul  că  la  nivelul  Compartimentului  de  urbanism, amenajarea  

teritoriului, disciplina în construcții   sunt  luate  în  evidență  multe  solicitări  de  emitere  autorizații  de  

construire  pentru  reabilitarea,  edificarea  unor  imobile  de  pe  raza  comunei,  lucrări  din  care  

rezultă  deșeuri  de  tipul  materiale  de  construcții; 

 Având  în  vedere  faptul  că  preluarea  acestor  deșeuri  de  către  operatorul  de  salubritate  este  

foarte  costisitoare  și  ținand  cont  de  faptul  că  până  în  prezent  autoritățile  locale  din  comuna  

Mogoșești  nu  au  adoptat  reglementări  în  acest  sens; 

 Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 484   din  Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 

 Având în vedere prevederile OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor; 

Având în vedere prevederile OG 2/2021 privind depozitarea deșeurilor; 
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Având în vedere prevederile OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, 

republicată, actualizată; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitaăți publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile OG nr. 21/2002 privind gospodarirea localităților urbane și rurale, 

actualizată;   

  Având în vedere prevederile cuprinse în Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea 

Regulamentului - cadru al serviciului de  salubrizare a localităților;    

Având în vedere prevederile Contractului de delegare a activității de colectare și transport a 

deșeurilor municipale din județul Iași nr. 357 bis/30.10.2018 către SC GIREXIM UNIVERSAL SA 

Pitești,  încheiat  între  operator  și  ADIS  Iași; 

Având  în  vedere  prevederile  art.  129  alin  2  lit  d)  coroborat   cu  prevederile alin. 7,   lit n,  

ale  aceluiași  articol din  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Având în vedere Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată; 

            Având în vedere Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 In temeiul art. 196  alin. 1  lit  b)  din   OUG  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, adopta  prezenta 

 

H O T A R A R E 

 

 

 Art.1   Se  aprobă  modificarea și completarea  Art. 2  al  Capitolului 2  din  Regulamentul  de  

instituire  și  administrare  a  taxei  speciale  de  salubrizare pentru persoanele casnice și non-casnice  in  

comuna  Mogoșești. Județul Iași,  așa  cum  a  fost  aprobat  prin Anexa  nr. 1  la  Hotărârea  Consiliului  

Local  Mogoșești  nr. 64  din  29.11.2018, care va avea următorul cuprins : 

” Art. 2   Taxa  specială  de  salubrizare  se  plătește  de  către  beneficiarii  serviciului  public : 

(1) Persoane  fizice  care  dețin  în  proprietate  și/sau  locuiesc  pe  raza  comunei -  

imobile  amplasate  pe  teritoriul  unității  administrativ-teritoriale  Mogoșești, indiferent  dacă  au  

sau  nu   domiciliul  sau  reședința  în  localitatea  Mogoșești; 

(2) Persoane  juridice (operatori  economici,  instituții  publice,  asociații  non-profit  altele  

decât  asociațiile  de  proprietari/locatari,  etc)  care  au  sediul  sau  punctul  de  lucru  ori  care  

desfașoară  activități  în  comuna  Mogoșești; 

(3) La  emiterea  autorizației  de  construire  se  va  achita  taxa  de  salubrizare,  după  

cum  urmează : 

 

 

 

Suprafața  din  autorizație 

(suprafața  desfășurată  

MP/IMOBIL) 

Dimensiuni  

 mp 

Taxa  

 lei/imobil 

0-150 180 

150-260 320 

260-500 500 

500-900 750 

900-1500 1000 

1500-3000 1600 

peste 3000 2400 



 
 

 

Pentru  imobilele  care  se află  în  proces  de  construire  se va  achita  o  taxă  de  salubrizare  

de  120  lei/ridicare  pentru  fiecare  europubelă  de  1,1  mc,  care  conține  deșeuri rezultate din  

materiale  de  construcție.  Ridicarea  deșeurilor  se  va  face  după  o  programare  prealabilă,  la  

sediul  Primăriei  comunei Mogoșești,  iar  contravaloarea  serviciilor  se  va  achita  la  casieria  

instituției.  

 Compartimentul  urbanism,   amenajarea  teritoriului, disciplina în construcții  din  Primaria  

comunei Mogoșești are  obligația  de  a  informa,  la  emiterea  fiecărei  autorizații  de  construire,  

care  este  procedura  de  monitorizare  și  colectare  a    deșeurilor  din  construcții,  reciclabile,  

menajere  și  feroase/lemnoase  de  pe  platforma  șantierelor. 

(4) Persoanele  care,  la  solicitarea  emiterii  eliberării  procesului  verbal  de  recepție   

nu  fac  dovada  achitării  taxei  de  ridicare  a  deșeurilor  din  construcții  cu  

borderouri/facturi/chitanțe,  pe  care  să  fie  specificat  punctul  de  lucru  al  șantierului/  de  

ridicare/ de colectare  a  dșseurilor  rezultate  din  construcții,  pentru  o  cantitate  rezonabilă  în  

raport  cu    imobilul  edificat,  apreciată  în  funcție  de  suprafața  construită   desfășurata,  vor  

achita  urmatoarele  taxe,  înainte  de  efectuarea  recepției  parțiale  sau  finale,  după  caz : 

 

 

 

 

Suprafața  din  autorizație 

(suprafața  desfășurată  

MP/IMOBIL) 

Dimensiuni  

 mp 

Taxa  

 lei/imobil 

0-150 1.620 

150-260 2.700 

260-500 4.500 

500-900 7.500 

900-1500 12.500 

1500-3000 20.834 

peste 3000 40.500 

 

 Motivat  de  faptul  că,  la  data  adoptării  prezentei  sunt  lucrări  de  construire  în  plină  

desfășurare,  acestea  vor  fi  identificate  la  stadiul  fizic  existent,  iar  calculul  volumului  de  

deșeuri  se va  face  proporțional  cu  lucrările  rămase de  executat. ” 
 

 Art.2  Prezenta  hotarare  va  fi  adusă  la  îndeplinire  de  Primarul  comunei Mogoșești, prin 

aparatul de specialitate. 

 

 Art.3 Secretarul   general  al  comunei va comunica în termen legal copii ale prezentei hotărâri   

Instituției  Prefectului județul Iași pentru controlul legalității, Compartimentului financiar-contabil, 

buget, impozite și taxe,  Compartimentului  urbanism,  amenajarea  teritoriului, disciplina în construcții,  

o va aduce la cunostință primarului și o va afișa în locuri publice. 

 

 
 Dată astăzi, 28.01.2022 

 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI 

Consilier local, MIHAI BĂDĂRĂU 

Contrasemnează pentru legalitate 

Secretar general,  

 Mariana Anton 

 
Adoptată în ședința publică ordinară din data de 28.01.2022, cu un număr de ..13.......voturi „pentru”, …2.... „abțineri” și ....0….. voturi „împotrivă”, 

exprimate de un număr de …15…… consilieri locali prezenți la ședință din numărul total de 15  consilieri în funcție. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL  

NR. 4/28.01.2022 

Nr. 

crt.  
Operaţiuni efectuate  Data ZZ/LL/AN  

Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura  

0  1  2  3  

1  Adoptarea hotărârii
1
) s-a făcut cu majoritate  

 

 absolută  

 

28.01.2022   

2  Comunicarea către primar 02.02.2022   

3  Comunicarea către prefectul judeţului 02.02.2022   

4  Aducerea la cunoştinţa publică 02.02.2022   

5  Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual -   

6  Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, 

după caz 

02.02.2022   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://lnforms.lexnavigator.net/2021/ianuarie/2021-01-mof-76-25-2-9-cartus_proceduri.rtf

