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MINUTA  
Dezbatere publică  -  05.02.2015, ora 15,30 

 
 În temeiul art.7 din Legea 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia 
publică, Primăria oraşului Tîrgu Neamţ supune dezbaterii publice următorul proiect: 
 

- Proiect de hotărâre privind majorarea tarifelor prestate de SC ECOTG SRL  Tîrgu 
Neamţ pentru activitatea de colectare, transport şi depozitare temporară 

 
 Întâlnirea publică a avut loc în sala de şedinţe a Consiliului local al oraşului Tîrgu 
Neamţ, din str. Ştefan cel Mare, nr.62. 
 

 La dezbatere au fost prezente 30 de persoane: 
- 4 reprezentanţi SC ECOTG SRL 
- 6 consilieri locali 
- 3 funcţionari publici 
- 5 reprezentanţi mass media locală 
- 2 preşedinţi de la Asociaţiile de proprietari 
- 10 cetăţeni 
 

 D-na Rotaru Popa Mihaela – Şef Serviciu Comunicare şi Relaţii Publice prezintă 
procedura de aplicare a Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică. 
 

Primăria oraşului Tîrgu Neamţ a initiat procedura de consultare publică cu privire la 
PH ce vizează majorarea tarifelor prestate de S.C. Eco Tg. S.R.L. Tîrgu Neamţ, pentru 
activitatea de colectare, transport şi depozitare temporară a deşeurilor, în conformitate 
cu prevederile Legii 52/2003, lege care se referă la transparenţa decizională în administraţia 
publică. 

 Etapa consultării publice a avut loc în perioada 9 ianuarie 2015 – 23 ianuarie 2015.  

 Proiectul de hotărâre a putut fi studiat la sediul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ - 
Biroul 5 si la sediul SC ECOTG SRL Tirgu Neamt, str. Stefan cel Mare nr.48B precum şi la 
adresa de internet www.primariatgneamt.ro, rubrica DEZBATERI PUBLICE - Proiecte de 
hotărâre supuse dezbaterii publice. 

 Au fost respectate termenele prevăzute la art.7din Legea nr.52/2003, respectiv: 

 Anuntul referitor la elaborarea PH a fost adus la cunoştinţa publicului in data de 9 
ianuarie 2015 prin următoarele mijloace de informare : 

- postare pe site-ul institutiei 

- afişare la sediul instituţiei 

- transmis către mass-media locală 

- distribuire de 300 de fluturaşi prin oraş 

- afisare la avizierele din scările blocurilor de către preşedinţii celor 12 asociaţii de 
proprietari -200 bc. Afişe 
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 Invitaţia pentru Dezbaterea publică a fost :  

- transmisă către mass-media locală 

- postată pe site-ul institutiei 

- afişată la sediul instituţiei in data de 2.02.2015 

Au mai fost distribuite 200 de invitaţii la dezbaterea publică de astăzi,  care au fost 
afişate de către preşedinţii celor 12 asociaţii de proprietari  la scările blocurilor. 

 S-au primit propuneri si amendamente la PH de la Dl. Bumbea Eugen in data de 
05.02.2015 si de la Dl. Irimia Stelian in data de 03.02.2015 

 Adresa inregistrata cu nr.2355 din 05.02.2015  a dlui Bumbea Eugen are 7 puncte 
din care doar 3 puncte se incadreaza ca si recomandari/propuneri la PH pus in dezbatere.  

1. Tarifarea serviciului de colectare, transport şi depozitare temporară a deşeurilor, sa 
fie facuta pe pe U/M-Kg/T, nu pe nr.persoane 

2. Reducerea la 0,30 lei a tarifului pe kg deşeu menajer 

3. Infiintarea unui serviciu public de colectare a deseurilor subordonat autoritatii locale  
 

 Adresa inregistrata cu nr.2053 din 03.02.2015  a dlui Irimia Stelian are  5 puncte din 
care   doar 2 se incadreaza ca si recomandari/propuneri la PH pus in dezbatere. 

1. Reducerea la 2 lei/persoana/luna, inclusiv TVA, a tarifului   

2. Infiintarea unui serviciu public de colectare a deseurilor subordonat autoritatii locale  

 
 
Dna Verşanu Diana – jurist la SC ECOTG SRL: 
– prezintă baza legală care a stat la fundamentarea Proiectului de hotărâre pentru 

majorarea tarifului la activităţile specifice serviciilor de salubritate: Ordinul nr.109/2007 
privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 
de salubrizare; Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, Legea 
nr.101/2006 a serviciilor de salubritate a localităţilor; Ordinul nr.112/2007 privind 
aprobarea contractului de prestare a serviciilor de salubrizare; H.C.L. nr.260/2014 privind 
modificarea tarifului de depozitare de la 14 lei/mc – 28,75 lei/mc, fără TVA. 

- se prezintă tarifele actuale şi tarifele propuse care se vor aplica pentru:  
 persoane fizice: 

- la case: 4,48 lei/pers/lună, fără TVA – 7,04 lei, fără TVA 
- la blocuri:5,84 lei, fără TVA – 7,04 lei, fără TVA 

 agenţi economici care au tarife diferenţiate după pubelă, se modifică astfel: 
- pubela 120 l  -  de la 6,73lei/ridicare – 10,59 lei/ridicare, fără TVA 
- pubela 240 l – de la 13,46lei/ridicare – 21,18 lei/ridicare, fără TVA 
- pubele 1,1 mc – de la 61,71le/ridicare – 97,04 lei/ridicare, fără TVA 
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Întrebări şi concluzii: 
 
Dl. Irimia Stelian: 
- în raport cu mandatul primit, SC ECOTG SRL gestionează serviciul de colectare deşeu 

menajer sau colectare de deşeuri municipale refolosibile? 
- în adresele înaintate către autorităţile locale a insistat ca această societate să fie 

organizată pe principii tehnice, fără influenţe politice 
- în memoriile adresate autorităţilor locale în legătură cu S.C. ECOTG SRL, nu doreşte 

răspuns, doreşte să se vină cu soluţii 
- doreşte ca Şeful Serviciului Comunicare şi Relaţii Publice să transmită către Consiliul 

Local Tîrgu Neamţ cele trei memorii înregistrate - două memorii înregistrate la SC 
ECOTG SRL şi un memoriu la Primărie 

- prin Hotărâri ale Consiliului Local,  în trei ani, tarifele au crescut astfel: 
  luna octombrie 2012 – 5,31 lei/lună/pers 
  luna mai 2013 – 6,58 lei/lună/pers 
  luna februarie 2014 – 7,24 lei/lună/pers 

- propune 2 lei/lună/pers, ceea ce este desigur exagerat, să se revină la tariful 5,31 
lei/lună/pers 

- cere ca SC ECOTG SRL să se implice în educarea/instruirea populaţiei în sensul 
respectării şi protecţiei mediului 

- organizarea societăţii trebuie să se facă astfel încât aceasta să devină o societate 
prosperă care oferă populaţiei servicii utile pentru care au şi un buget de venituri şi 
cheltuieli propriu; aceasta înseamnă autofinanţare 

- solicită Consiliului Local Tîrgu Neamţ să nu aprobe majorările de tarife solicitate de SC 
ECOTG SRL aşa cum sunt iniţiate în proiectul de hotărâre 

- pe cetăţean nu-l interesează depozitarea temporară sau că groapa de gunoi se închide şi 
până la deschiderea Depozitului de gunoi de la Girov, este nevoie de o groapă de gunoi 
provizorie, se continuă risipa şi creşterea tarifelor  

- Asociaţia ADI AQUA - este total inutilă pentru oraşul Tîrgu Neamţ 
- în loc de o descentralizare a serviciilor, cum scrie în Constituţie, se doreşte o centralizare 

a serviciilor 
- doreşte să se comunice din partea SC EUROSAL SRL va transporta gratuit gunoiul de la 

groapa provizorie – la Depozitul de la Girov? există un HCL din 2014 care are un act 
adiţional în care se specifică că SC EUROSAL SRL va duce gratuit gunoiul de la groapa 
provizorie, la Depozitul de la Girov 

- autorizaţiile pentru groapa provizorie au fost date abuziv 
 

Dl. Consilier local - Aciocârlănoae Aurel: 
- cei din conducerea SC ECOTG SRL să acţioneze în demersurile de autorizare care le dă 

dreptul să presteze aceste servicii 
- SC ECOTG SRL – trebuie să devină singurul operator pe toate serviciile de salubrizare 

din oraşul Tîrgu Neamţ 
- problema cu groapa pentru depozitarea temporară a gunoiului n-ar fi existat dacă 

Depozitul de la Girov se deschidea în termenul care era prevăzut  
 

Dl. Toma Cătălin - Director SC ECOTG SRL: 
- SC ECOTG SRL – nu primeşte subvenţie de la Primăria Tîrgu Neamţ, tarifele pe care SC 

ECOTG SRL le practică sunt fundamentate pe baze legale şi nu se pot micşora, dacă 
aceste tarife nu se aprobă în forma existentă în proiectul de hotărâre, SC ECOTG SRL 
nu poate suporta alte costuri şi nu mai poate funcţiona 

- de asemenea, în tariful modificat este inclus şi tariful de la groapa de gunoi provizorie 
- pe parcursul anului 2014 s-au trimis somaţii pentru recuperarea creanţelor de la toţi cei 

care nu aveau încheiate contracte  
- zilnic se merge în teren pentru depistarea acelor persoane/agenţi economici care nu au 

contracte încheiate 
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- în anul 2014 s-a rezolvat şi problema datoriilor la bugetul de stat, societatea a produs 
profit, s-au realizat veniturile propuse 

- au fost informaţi cetăţenii de la case cu privire la colectarea selectivă a plasticului, 
cartonului şi a sticlei  

- în completarea serviciilor de colectare - SC ECOTG SRL a pus la dispoziţie un tractor 
care să colecteze cartonul şi plasticul separat de la case şi o maşină de 7 mc care să 
colecteze gunoiul de la agenţii economici 

- mai sunt de recuperat creanţe şi pentru acestea se depun toate eforturile 
 

Dl. Consilier local Dron Vasile: 
- în ceea ce priveşte groapa de gunoi temporară, aceasta funcţionează până la 

deschiderea Depozitului de la Girov, investiţia a fost realizată după normele tehnice 
cerute de Ministerul Mediului şi au primit aviz pentru o perioadă de timp limitată 

- după şedinţa extraordinară programată la Consiliul Judeţean se va delega un agent 
economic din Judeţul Neamţ care să exploateze Depozitul de gunoi de la Girov 

- depozitul de la Girov probabil va fi funcţional de la data de 1.03.2015 şi tot din acel 
moment groapa provizorie de la Tg Neamţ va fi închisă 

 
Dl. Bârgăoanu Gheorghe – din Humuleşti:  
- drumul pe care-l folosesc în mod frecvent rromi este un dezastru, sunt gunoaie aruncate 

peste tot, oamenii din zonă s-au organizat pentru strângerea acestor gunoaie însă nu au 
unde să le depoziteze 

- ar trebui o dată pe săptămână să treacă o maşină de la SC ECOTG şi să ridice acest 
gunoi 

 
Dl. Director Toma Cătălin SC ECOTG SRL: 
- fiecare casă este dotată cu pubelă şi în fiecare săptămână în ziua programată maşina 

vine să ridice gunoiul 
- dacă se face referire la gunoiul care nu este depozitat în pubelă, aceste operaţiuni de 

strângere a gunoiului de pe străzi aparţine de SC EUROSAL SRL 
- SC ECOTG SRL – nu are în serviciile pe care le oferă populaţiei şi servicii de măturare a 

străzilor 
-  în această zonă din Humuleşti, există multe probleme, de multe ori maşinile care au 

venit pentru ridicat gunoiul din pubele nu au fost lăsate să intre în zonă, s-au aruncat cu 
pietre în maşini 

 
Dl. Popa Petru: 
De ce nu se spune preţul exact pe care-l plăteşte cetăţeanul pentru colectarea gunoiului? 
 

Dl. Gabor Adrian – contabil SC ECOTG SRL: 
- tabelul arată exact cât se plăteşte, însă taxa TVA nu este o taxă percepută de SC 

ECOTG, taxa TVA se colectează şi se transferă direct la bugetul de stat 
- la fundamentarea tarifulu , societatea este interesată doar de tariful fără TVA, practic 

societatea doar intermediază colectarea TVA către bugetul de stat 
- prin lege este obligatorie afişarea tarifelor fără TVA şi a tarifelor cu TVA 
- fundamentarea de preţ s-a făcut cu tarif fără TVA 
 

Dl. Popa Petru: 
Dacă tot au avut profit în anul 2014 - SC ECOTG SRL, de ce au scumpit serviciile? 
 
Dl. Gabor Adrian – contabil SC ECOTG SRL: 
- cu începere de la 1.02.2015, cetăţenii oraşului Tîrgu Neamţ vor fi obligaţi să suporte taxa 

pentru depozitarea deşeurilor de la groapa provizorie 
- iniţial SC ECOTG SRL a solicitat ca în proiectul de hotărâre să fie trecută modificarea de 

tarif şi nu majorare de tarif 
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Dl. Popa Petru: 
- tarifele la apă au crescut, la gunoi la fel, sunt familii care au datorii, mai au şi copii la 

şcoală, cum vor putea aceste familii să plătească noile tarife? 
- este multă mizerie în oraş, serviciile nu sunt de calitate în ceea ce priveşte curăţenia în 

oraş  
 
Dl. Gabor Dumitru: 
- poate că ar trebui acum să se meargă cu televiziunile în centrul oraşului şi să se vadă   

cum există  mizerie peste tot şi la containerele din spatele blocurilor 
- vine vara şi oraşul turistic Tîrgu Neamţ arată murdar 
 
Dl. Popa Petru: 
- să fie achiziţionate containere închise, în care nu se poate interveni 
 
Dl. Director Toma Cătălin SC ECOTG SRL: 
- gunoiul din jurul coşurilor stradale şi de pe străzi aparţine operatorului EUROSAL 
- ne ocupam doar de încărcarea gunoiului din containere şi pubele 
- se ştie că spre seara rromi sunt cei care caută prin containere, pentru care SC ECOTG 

SRL nu poate fi responsabil 
- s-a propus o macheta pentru containere de gunoi închise 
 
Dl. Amihăilesei – administrator Asociaţia de proprietari „Vasile Alecsandri C2”: 
- ar trebui să existe în oraşul Tîrgu Neamţ un singur operator de colectare şi curăţenie 
- fundamentarea tarifului este pe baza preţului de la platforma de gunoi provizorie 
- tariful se va micşora sau se va mări când se va deschide Depozitul de gunoi de la Girov? 
- este luată în calcul posibilitatea selectării gunoiului care va determina o scădere a 

tarifului pentru gunoiul menajer transportat la Girov? 
- au venit firme autorizate pe selectarea gunoiului care au oferit Asociaţiilor de proprietari 

posibilitatea de a prelua deşeurile selectate, firme care pun la dispoziţie containere 
 
Dl. Consilier local Dron Vasile: 
- la acest moment nu se ştie cât va fi tariful de depozitare a gunoiului la Depozitul de gunoi 

de  la Girov 
- cei de la Consiliul Judeţean ar trebui să se mişte mai repede 
- volumul de gunoi selectat va scădea cantitatea de gunoi transportată de SC ECOTG la 

Girov 
- SC ECOTG SRL să se gândească cum să stimuleze populaţia în privinţa colectării 

selective a deşeurilor menajere 
- pentru un serviciu plătit scump, trebuie să se vină şi cu ceva la schimb 
 
Dl. Director Toma Cătălin – SC ECOTG SRL: 
- această modificare de tarif are drept cauză faptul că societatea (aflată în subordinea 

Primăriei) trebuie să plătească de la 1 februarie circa 28 lei/mc de deşeuri depozitate 
temporar la groapa de gunoi. Potrivit contractului cu EUROSAL, SC ECOTG a putut duce 
gratuit gunoiul luat de la case, blocuri şi  agenţi economici doar în primele patru luni de la 
deschiderea gropii de gunoi 

- pentru a avea o calitate superioară a serviciilor s-a cerut repartizarea unei cote de 3% 
pentru dezvoltare 

- se va încerca anul acesta aprovizionarea cu saci pentru selectarea deşeurilor, anul trecut 
nu a fost posibil din cauza datoriilor 

- deşeurile din saci să fie pentru deşeuri care pot fi selectate(sticlă, carton, pet-uri), ce nu 
se poate selecta se pune în pubelă 

- la banda de selectare de la Staţia de transfer se mai face o selectare, pentru că sunt 
deşeuri/materiale care nu pot fi reciclate, hârtia igienică de exemplu, pachet de ţigări, 
şerveţele 
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- Bugetul societăţii este aprobat de Consiliul local, nu suntem ca o societate privată, dvs. - 
Consiliul Local Tîrgu Neamţ hotărâţi ce facem cu profitul 

 

Dl. Consilier local Trofin Gheorghe: 
- s-a venit cu propunerea ca tariful să fie de 7,04 lei/pers 
- să se ţină cont de următorul mesaj până la şedinţa de Consiliu Local unde să se vină cu 

propuneri concrete în ceea ce priveşte tarifarea la numărul de persoane; într-o 
gospodărie este pusă la dispoziţie o pubela de 120 l, dacă sunt 2/3 persoane este posibil 
ca în săptămâna în care ridicaţi gunoiul pubela să fie plină sau goală, la o familie cu 5/6 
persoane pubela poate să fie tot plină sau goală. Ar trebui să luaţi în calcul două sau trei 
repere, de exemplu: 

   de la 1 – 3 persoane.... 
   de la 3 – 5 persoane ... 
   peste 5 persoane ... 
- cum s-a calculat 0,12 mc la agenţii economici pentru o pubelă de 120 l  
 
Dl. Director Toma Cătălin – SC ECOTG SRL: 
- o pubelă de 120 l are capacitatea de 0,12  mc gunoi 
 
Dl. Consilier local Trofin Gheorghe: 
- cetăţenii nu au fost informaţi corect şi din timp cu aceste schimbări de tarif 
- în şedinţa de Consiliu Local din luna august 2014, s-a aprobat un Act adiţional încheiat 

cu EUROSAL, în care se stipulau mai multe, printre care şi transportul gratuit pe o 
perioadă de 4 luni de la data recepţiei 

- se întreabă dacă cele 4 luni au expirat şi dacă au expirat SC ECOTG să prezinte în 
şedinţa de Consiliu Local - Procesul Verbal de recepţie al spaţiului de depozitare 
temporar 

 
Dl. Consilier local Cozma Daniel: 
- dacă etapizat tariful a crescut de la 5,31 lei – 6,58 lei, 7,24 lei – la care se adaugă 

coeficientul de inflaţie, propunerea de 2 lei nu se poate fi aplicată, SC ECOTG nu poate 
supravieţui 

- în alte oraşe cu putere economică, preţurile evident că sunt mult mai mari pentru 
transportul deşeurilor menajere 

- doar 50 -60 % dintre cetăţenii oraşului au contracte încheiate cu SC ECOTG SRL 
- la un moment dat în AGA s-a propus ca preţul să fie de 4,50 lei, preţ cu care să se vină 

direct în taxele şi impozitele locale 
- pentru colectarea selectivă trebuie să se aprovizioneze cetăţenii cu saci  
- trebuie un efort mai mare din partea SC ECOTG SRL pentru organizare, contracte şi 

pentru colectarea selectivă 
 

DL. Consilier local Aciocârlănoae Aurel: 
- pentru cetăţenii din zona Humuleşti, care au probleme cu gunoaiele lăsate de rromi pe 

marginea drumului, să se ia legătura cu Dl. Viceprimar – Humulescu Traian şi persoanele 
care sunt încadrate la Legea 416 să efectueze zilele de muncă pentru curăţarea acelei 
zone, cu începere de la 1 martie  

- conducerea SC ECOTG SRL să prezinte în Consiliul Local un Raport de activitate pentru 
anul 2014. 

 
              Întocmit, 

insp. Lupeş Maria Liliana 


