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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind implementarea instrumentului economic ,,plătește pentru cât arunci,, în 
modalitatea de gestionare a deșeurilor. 

 

Zăbala, județul Covasna, întrunit în ședința ...... din data de ............2021 
Având în vedere: 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, 

- Art. 484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal 
- Art. 17 (5) lit h) din O.U 92/19 aug. 2021 

În temeiul, art.129 din codul Administrativ 
În temeiul art. 196 din alin(1) lit.a din Codul Administrativ, 
 

HOTĂREȘTE 
 

Art. 1. Se implementează instrumentul economic ,,plătește pentru cât arunci,, în 
modalitatea de gestionare a deșeurilor pentru beneficiarii serviciului de salubrizare, 
persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice, întreprinderi individuale 
și  întreprinderi familiale având domiciliul, reședința, sediul sau punctul de lucru în 
comuna Zăbala conform art. 17(5) lit.h) din O.U. nr. 92/19 august 2021. 
Art.2. Primăria Zăbala va achiziționa saci personalizați pentru implementarea 
instrumentului economic ,, plătește pentru cât arunci,,. 
Art.3.  Beneficiarii menționați la art.1. pot opta, la cerere pentru  aplicarea 
instrumentului economic          ,, plătește pentru cât arunci,, și pot  cere de la Primăria 
Zăbala, lunar sau pe un an, un număr de saci personalizați contra cost,  în funcție de 
volumul de deșeu pe care le generează. 
Art.4. Prețul unui sac personalizat se calculează în funcție de volumul acestuia, 
înmulțind volumul sacului cu 0,155. (Exemplu: Prețul unui sac de 60 litri va fi 9,30 
lei.)   Prețul sacului reprezintă contravaloarea serviciului de salubrizare care este de 
0,155 lei/litru. 
Art.5.  Beneficiarii menționați la art.1. care au în posesie pubele sau containere și 
optează pentru aplicarea instrumentului economic ,,plătește pentru cât arunci,,  pot 
întroduce sacii personalizați în aceste recipiente numai dacă acestea sunt marcate cu 
un semn distinctiv și nu conțin alte deșeuri  în afara celor din sac.  



Art.6. Beneficiarii, persoane fizice menționați la art.1. care nu au în posesie pubele sau 
containere și nu optează pentru aplicarea instrumentului economic ,,plătește pentru cât 
arunci,, vor primi de la Primăria Zăbala câte 1 sac de 60 litri/persoană/lună, fără plată. 
Art.7. Beneficiarii, persoane fizice autorizate, persoane juridice, întreprinderi 
individuale și întreprinderi familiale menționate la art.1. care nu au în posesie pubele 
sau containere și nu optează pentru aplicarea instrumentului economic  ,, plătește 
pentru cât arunci,, vor primi de la Primăria Zăbala  un număr de saci fără plată în 
funcție de cantitatea minimă stabilită în regulamentul privind determinarea, încasarea 
și administrarea taxei speciale de salubritate pentru persoanele juridice, persoanele 
fizice autorizate, întreprinderi individuale și  întreprinderi familiale de pe raza 
comunei Zăbala județul Covasna.  
Art.8. Sacii distribuiți fără plată pentru beneficiarii care nu optează pentru aplicarea 
instrumentului economic ,,plătește pentru cât arunci,, vor fi diferiți față de cele care se 
distribuie contra cost beneficiarilor care optează pentru aplicarea instrumentului 
economic ,,plătește pentru cât arunci,,. 
Art.9. Beneficiarii menționat la art.1. care nu au optat pentru aplicarea instrumentului 
economic  ,,plătește pentru cât arunci,, și generează deșeuri a căror volum depășește 
capacitatea recipienților pe care le dețin pot cumpăra saci personalizați prevăzuți 
beneficiarilor care au optat pentru aplicarea instrumentului economic ,,plătește pentru 
cât arunci,,. 
Art.10. Se interzice folosirea altor saci decât cele puse la dispoziție de către Primăria 
Zăbala.   
Art.11. Beneficiarii menționați la art.1 care optează pentru aplicarea instrumentului 
economic ,, plătește pentru cât arunci,, vor fi scoși din evidența persoanelor care sunt 
obligați să plătească taxă specială de salubritate.    
Art. 12. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 
comunei Zăbala. 
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        Inițiator                                                                                     Avizează, 
    Consilier local                                                               Conform art.243 alin. (1) lit. a) 
Hegyeli Zsolt Levente                                                            din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                               Secretar general UAT 
                                                                                                       Barabás Réka 
 

 

 

 


