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S-a desfasurat in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria o 

dezbatere publica prin care a fost adus la cunostinta cetatenilor din Municipiul 

Alexandria, Proiectul de Hotarare privind aprobarea instituirii taxei speciale de 

salubrizare pentru   persoanele fizice si a Regulamentului privind adoptarea taxei 

speciale de  salubrizare pentru persoanele fizice . 

La dezbaterea publica participa  initiatorii proiectului de hotarare, personalul 

de specialitate implicat in aceasta activitate de initiere a proiectului de hotarare si 

cetateni. 

In sala au fost prezenti 31 cetateni, 5 persoane specializate din cadrul 

directiilor din Primaria Alexandria si reprezentanti mass-media. 

Au fost impartite mape cu  Proiectul de Hotarare, in sala. 

D-na Gafencu Haritina a facut  o propunere privind componenta  comisiei  

formata din d-na Visan Mihaela si d-na Claudia Ureche-personal specializat din 

cadrul D.B.F.I.T., care se va ocupa de redactarea procesului verbal al sedintei.  

D-na Gafencu Haritina a facut o prezentare a proiectului de hotarare, expunere 

ce este anexata la prezenta. 

Domnul Viceprimar  Iotu Mihail Lucian a facut o prezentare a proiectului de 

hotarare, precum si a conditiilor ce au determinat administratia publica locala sa 

recurga la instituirea acestei taxe speciale, astfel: 

-a subliniat ca administratia publica locala este obligata sa instituie aceasta 

taxa, intrucat exista multe persoane fizice care nu si-au incheiat contract de 

salubrizare cu operatorul de salubritate, respectiv S.C. POLARIS M. HOLDING 

S.R.L. 

-taxa este de 10 lei/persoana /luna; 

D-na Ureche Claudia a facut o prezentare a legislatiei in vigoare privind modul 

de stabilire a taxei de salubrizare.  

A adus la cunostinta persoanelor prezente in sala, toate demersurile facute 

pentru a respecta prevederile legislatiei in vigoare privind promovarea unei hotarari 

de consiliu local cu caracter de act normativ, astfel: 

- incepand cu data de 19.08.2015, in Centrul de informatii pentru 

cetateni din incinta Primariei Municipiului Alexandria au fost afisate 

Proiectul de Hotarare privind aprobarea instituirii taxei speciale de 



salubrizare pentru   persoanele fizice si a Regulamentului privind 

adoptarea taxei speciale de  salubrizare pentru persoanele fizice; 

- a fost afisat proiectul de hotarare pe site-ul propriu al Primariei 

Municipiului Alexandria ; 

- a fost publicat „Anuntul nr.83895/18.08.2015 privind afisarea 

proiectului de hotarire de consiliu local  privind aprobarea instituirii 

taxei speciale de salubrizare pentru   persoanele fizice si a 

Regulamentului privind adoptarea taxei speciale de  salubrizare pentru 

persoanele fizice”  in ziarul Teleormanul din data de 19.08.2015; 

- pana la data de 04.09.2015, nu au fost depuse in scris recomandari, 

sugestii si opinii privind proiectul de hotarare la registratura Primariei 

municipiului Alexandria, la registratura proprie a Directiei Buget, 

Finante, Impozite si Taxe sau la persoana responsabila cu transparenta 

decizionala, d-nul Plosceanu Cristian; 

- a fost afisata procedura nr.83941/18.08.2015 privind modalitatea de 

inscriere, de luare a cuvantului si de colectare a recomandarilor in 

cadrul dezbaterii publice in Centrul de informatii pentru Cetateni; 

- nu au fost inregistrate cereri privind transmiterea unor copii de pe 

proiectul de hotarare. 

S-a prezentat persoanelor din sala procedura privind modalitatea de inscriere si  

de  luare  a cuvantului in cadrul dezbaterii publice, timpul alocat luarii cuvantului, 

modalitatea de colectare a recomandarilor ce pot fi facute de cetateni  si orice alte 

detalii de desfasurare a dezbaterii publice prin care se asigura dreptul la libera 

exprimare al oricarui cetatean interesat, astfel: 

 - persoanele care doresc sa se inscrie la cuvant sau sa faca recomandari  se pot 

inscrie pe lisata deschisa de doamna Ureche Claudia; 

 -pana la aceasta data nu s-au inregistrat cereri de efectuare de modificari a 

proiectului de hotarare de consiliu supus dezbaterii, din partea cetatenilor la 

registratura primariei, la registratura proprie sau la reprezentantul cu transparenta 

decizionala; 

 - timpul alocat luarii cuvantului este de 15 minute pentru fiecare persoana; 

 - persoana care ia cuvantul, trebuie sa se prezinte ; 

 - in cazul in care doreste o suplimentare a timpului, face o solicitare in 

momentul luarii cuvantului, iar daca cei prezenti sunt de acord (exprimat prin vot 

deschis), isi exprima in continuare opinia sau in cazul in care nu sunt de acord va fi 

inregistrat pe lista deschisa, urmand sa ia cuvantul dupa ultima persoana inscrisa in 

lista ; 

 -persoana care doreste sa faca o recomandare privind modificarea proiectului 

de hotarare precizeaza clar acest lucru in momentul luarii cuvantului, iar 

recomandarea va fi notata intr-o lista separata  cu recomandari; 

S-a facut precizarea ca dezbaterea publica se va incheia in momentul in care  

toti solicitantii inscrisi la cuvant si-au exprimat recomandarile cu referire concreta 

doar la proiectul de hotarare de consiliu local in discutie. 

 

Dupa aceasta prezentare, contribuabilii au fost invitati sa puna intrebari cu 

privire la materialul supus dezbateri. 



D-nul Asadurian Anton a adus la cunostinta ca Asociatia de 

proprietari(Condominiul 4) a refuzat sa incheie contract cu locatarii si ca acestia au 

incheiat  contracte individuale pentru fiecare apartament in parte.Asociatia a incheiat 

contracte direct cu Polaris-ul. 

Domnul Viceprimar  Iotu Mihail Lucian a comunicat ca va solicita informatii 

suplimentare privind aspectul sesizat, intrucat este legat de modul de organizare al 

operatorului de salubrizare.  

D-nul Cioaba Petre intreaba daca Polaris a cerut ca asociatiile sa incheie 

contracte cu ei, avand in vedere ca s-au incheiat si contracte individuale.Totodata, a 

intrebat de ce trebuie sa se ocupe primaria de incasarea acestor taxe si nu fac toate 

demersurile pentru a incheia contracte pentru toate imobilele. 

Domnul Viceprimar  Iotu Mihail Lucian a comunicat ca va solicita informatii 

in acest sens.A mai adus la cunostinta ca suntem obligati sa instituim taxa si ca va fi 

greu sa se identifice imobilele pentru care  nu exista contracte . 

Doamna Ionescu Aurelia a intrebat de ce trebuie sa se ocupe primaria de 

aceasta situatie, respectiv de a colecta taxa de salubrizare de la persoanele ce nu au 

contracte incheiate cu operatorul de salubrizare. 

Domnul Viceprimar  Iotu Mihail Lucian a comunicat ca suntem obligati sa 

instituim taxa, intrucat legislatia in vigoare prevede chiar amenzi cand nu se instituie 

taxe de salubrizare.Se aplica doar persoanelor fizice care nu au incheiate 

contracte.Polaris-ul a facut eforturi de a incheia contracte cu cat mai multe persoane, 

intrucat veniturile colectate sunt mai mari.Totodata, a adus la cunostinta ca cei 

prezenti in sala pot face sugesti privind orice activitate legata de Polaris. 

Doamna Lucan Floarea a comunicat ca a cerut tomberoane intrucat  cele 

primite s-au deteriorat. 

Domnul Viceprimar  Iotu Mihail Lucian a raspuns ca va comunica celor in 

cauza aceasta situatie. 

Cineva din sala(care nu s-a prezentat) a spus ca ar trebui distribuiti si saci 

galbeni. 

Domnul Viceprimar  Iotu Mihail Lucian a raspuns ca va comunica celor in 

cauza aceasta situatie.A precizat ca suntem obligati sa colectam selectiv gunoiul in 

acest fel in zona caselor, intrucat suntem in Uniunea europeana, existand sanctiuni, 

activitati de monitorizare a activitatii de precolectare. 

Domnul Stan Stefan a comunicat ca nu vede nici un reprezentant de la Polaris 

la aceasta dezbatere.A adus la cunostinta ca cei de la Alexsal veneau la usa in fiecare 

luna. Apoi au incheiat contracte cu Polaris si au venit si ei la usa, o luna, doua, trei, si 

apoi n-au mai venit. S-a dus la sediul firmei si nu au vrut sa primeasca banii, spunand 

ca au contracte cu Asociatia. Acolo nu i-au specificat pe chitanta cat a platit gunoi. A 

mai precizat ca reprezentantii Polaris i-au adus la cunostinta ca a fost anulat 

contractul incheiat anterior si ca s-a incheiat alt contract cu Asociatia. Totodata, a 

adus la cunostinta celor prezenti ca unele asociatii au refuzat sa incheie contracte 

direct cu Polaris. La case vin sa colecteze taxa pentru gunoi la trei luni. 

D-nul Cioaba Petre a comunicat ca ar trebui sa gasim o solutie, sa fie invitati 

reprezentanti Polarisului la o discutie cu cetatenii. 

Domnul Viceprimar  Iotu Mihail Lucian a raspuns ca va comunica celor in 

cauza cele sesizate. A adus la cunostinta ca reprezentantul Polarisului nu este in zona. 



D-nul Cioaba Petre a comunicat ca ar trebui sa instituim hotararea dupa ce 

Polaris-ul transmite lucruri certe privind contractele individuale . 

D-na Gafencu Haritina a comunicat ca hotararea intra in vigoare incepand cu 

01.01.2016. 

Domnul Viceprimar  Iotu Mihail Lucian i-a invitat pe cei prezenti sa comunice 

orice problema pe care o au referitor la taxa supusa dezbaterii, intrucat este delegat sa 

se ocupe de colaborarea cu Polaris-ul si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

„Managementul Deseurilor Teleorman”. 

Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant. 

S-a solicitat celor prezenti sa mai puna intrebari, dar au spus ca nu mai au 

intrebari intrucat s-au edificat din prezentarea facuta proiectului la inceputul 

dezbaterii  si nu au de facut recomandari privind proiectul de hotareare. 

 

Avand in vedere cele prezentate mai sus, precum si faptul ca nu s-a mai inscris 

nimeni la cuvant,  s-a propus incheierea dezbateri publice, propunere cu care  au fost 

de acord  toti cei prezenti. 

 Anexam la prezenta lista cu persoanele prezente la dezbaterea publica. 

 

          Intocmit, 

                Visan Mihaela   

        

                                                                             Sef serviciu, 

               Claudia Ureche 

 

 

     Responsabil cu transparenta decizionala, 

       Plosceanu Cristian 

        

  

 

  


