
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEȘTI 

CONSILIUL LOCAL  
 

 
H O T Ă R Â R E A  Nr.86 

Din 27.10.2021 
 
 

privind modificarea H.C.L.nr. 51/14.07.2021 privind înfiinţarea şi organizarea serviciului 
public de salubrizare, la nivelul U.A.T. comuna IVEŞTI, judeţul Galaţi 

 
 
 Consiliul Local al comunei IVEŞTI 
 

Având in vedere,  
 
- referatul de aprobare al primarului comunei IVEŞTI, în calitatea sa iniţiator, înregistrat sub nr. 
7300/19.10.2021; 
- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei IVEŞTI înregistrat sub nr. 7306 / 19.10.2021; 
- avizul comisiilor de specialitate nr.1 – 5, ale Consiliului local IVEŞTI; 
- prevederile Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 
27/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.1 alin.(2) lit.e), art.3 alin.(1) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3) şi art.5 alin.(2) din Legea 101/2006 a serviciului de 
salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.17 alin.(5),alin.(6) şi alin.(7), art.60 alin.(1) pct.A din O.U.G. 92/2021 privind 
regimul deşeurilor; 
- prevederile art.1 alin.(3), art.2 alin.(1), alin.(7), art.4 alin.(3), art.12 alin.(3) din Legea nr.181/2020 
privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile; 
- prevederile din H.C.L. nr. 51/14.07.2021 privind înfiinţarea şi organizarea serviciului public de 
salubrizare, la nivelul U.A.T. comuna IVEŞTI, judeţul Galaţi; 
- prevederile art.5 lit.cc) şi lit.kk), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.n), , art.155 alin.(1) lit.d), 
alin.(5) lit.a), art.580 alin.(4) şi  alin.(7), art.581 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
 

 
H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
Art.I.- Hotărârea Consiliului Local al comunei IVEŞTI nr. 51/14.07.2021 privind 

înfiinţarea şi organizarea serviciului public de salubrizare, la nivelul U.A.T. comuna IVEŞTI, judeţul 
Galaţi, se modifică și se completează după cum urmează:  

 
1. Alineatul (3) al articolului 8, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(3) Se aprobă, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 – privind 
protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, implementarea la 
nivelul U.A.T comuna IVEŞTI, a instrumentul economic „plăteşte pentru cât arunci” bazat pe 
elementul elementul: volum. 

 



  2. Alineatul (4) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
(4) Volumul maxim lunar de deşeuri colectate de la fiecare utilizator persoană fizică 

stabilit prin indicele mediu de producere a deşeurilor pentru comuna IVEŞTI si de la care în sus se 
aplică instrumentului economic “plăteşte pentru cât arunci” este: 

a) volumul/cantitatea maxim-ă lunar-ă de deşeuri municipale colectat-ă de la fiecare 
utilizator persoană fizică (deşeuri de hartie, metal, plastic, sticlă şi textile este de 0,00831 mc/pers 
sau 2,9109 kg/pers);  

b) volumul/cantitatea maxim-ă lunar-ă de deşeuri municipale colectat-ă de la fiecare 
utilizator persoană fizică (deşeuri altele decât cele de hartie, metal, plastic, sticlă şi textile) este de 
0,01689 mc/pers sau 5,9099 kg/pers. 

 
  3. Alineatul (5) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(5) Se aprobă ca pentru orice volum lunar de deşeuri colectat în plus de la fiecare 
utilizator persoană fizică, peste volumul lunar maxim stabilit prin indicele mediu de producere a 
deşeurilor pentru comuna IVEŞTI, utilizatorul să plătească contravaloarea volumului colectat în plus. 

 
  4. După alineatul (5) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (6), 
cu următorul cuprins: 

(6) Se aprobă ca pentru orice fracţie care depăşeşte volumul minim lunar stabilit prin 
indicele mediu specific de producere a deşeurilor în comuna IVEŞTI de 0,29 kg/om/zi (8,82083 
kg/om/lună ≈ 0,0252 mc/om/lună), producătorul deşeurilor să achite taxa/tariful, rotunjit la întreg. 

 
5. După articolul 11 se introduc  cincisprezece noi articole, art. 11^1 - 11^15, 

după cum urmează: 
Art.11^1 Se aprobă implementarea colectării separate şi transportului separat cel puţin 

pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic, sticlă şi textile din deşeurile municipale; 
Art.11^2 Se aprobă atingerea atingerea unui nivel de pregătire pentru reutilizare şi 

reciclare de minimum 50% din masa totală generată, minim pentru deşeurile de hârtie, metal, 
plastic, sticlă şi textile provenind din deşeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în 
care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din gospodării. 

Art.11^3 Se aprobă atingerea până în anul 2025 un nivel minim de pregătire pentru 
reutilizare şi reciclarea deşeurilor municipale de 55% din masa. 

Art.11^4 Se aprobă atingerea până în anul 2030 un nivel minim de pregătire pentru 

reutilizare şi reciclarea deşeurilor municipale de 60% din masa. 
Art.11^5 Se aprobă atingerea până în anul 2035 un nivel minim de pregătire pentru 

reutilizare şi reciclarea deşeurilor municipale de 65% din masa. 
Art.11^6 Se aprobă introducerea tarifelor distincte pentru gestionarea deşeurilor din hârtie, 

metal, plastic, sticlă şi textile. 
Art.11^7 Se aprobă introducerea tarifelor distincte pentru gestionarea deşeurilor altele 

decât cele din hârtie, metal, plastic, sticlă şi textile. 
Art.11^8 Se aprobă includerea în tarifele/taxele distincte pentru gestionarea deşeurilor din 

hârtie, metal, plastic, sticlă şi textile, a contribuţiei pentru economia circulară prevăzută la art. 9 
alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, numai pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea 
indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte. 

Art.11^9 Se aprobă includerea în tarifele/taxele distincte pentru gestionarea deşeurilor 
altele decât cele din hârtie, metal, plastic, sticlă şi textile a contribuţiei pentru economia circulară 
prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru deşeurile destinate a fi 
eliminate prin depozitare. 



Art.11^10 Se aprobă ca Operatorul serviciului de salubrizare pentru activităţile de la art. 3 
alin.(1) să suporte plata contribuţiei pentru economia circulară pentru cantităţile de deşeuri 
municipale destinate a fi depozitate care depăşesc cantităţile corespunzătoare indicatorilor de 
performanţă prevăzuţi în OUG 92/ 2021 privind regimul deşeurilor, în regulamentul propriu al 
serviciului de salubrizare al comunei IVEŞTI, în caietul de sarcini şi în hotărârea de dare în 
administrare. 

Art.11^11 Se aprobă ca Producătorii să acopere costurile de gestionare a deşeurilor din 
deşeurile municipale pentru care se aplică răspunderea extinsă a producătorului stabilite de 
O.U.G. 92/2021 privind regimul deşeurilor şi prin Legea nr. 249/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare,  Legea nr. 212/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea 
Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 5/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.11^12 Se aprobă ca Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire 
şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze 
deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, 
reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează 
deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase 
provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale 
definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a 
Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului. 

Art.11^13 (1) Se aprobă ca informarea cetăţenilor asupra sistemului de gestionare al 
deşeurilor biodegradabile destinate compostului/digestatului să se facă la avizierul comunei şi prin 
publicarea pe site-ul propriu al comunei sau prin orice alt mijloc de informare, inclusiv campanii 
desfăşurate în acest sens; 

(2)  Persoanele fizice şi juridice care generează deşeuri biodegradabile au obligaţia să 
depună aceste deşeuri în spaţiile indicate sau să le predea operatorilor autorizaţi pentru colectarea 
lor, dacă în cadrul propriei gospodării nu se poate realiza compostarea individuală ca prim pas 
pentru gestionarea deşeurilor biodegradabile 

Art.11^14 Se aprobă ca, Operatorul serviciului de salubrizare pentru activităţile de la art. 3 
alin.(1) să: 

a) asigure colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor biodegradabile destinate 
compostării/digestiei anaerobe, inclusiv din uşă în uşă (U-U), sau prin aport voluntar (AP); 

(b) raporteze autorităţilor judeţene pentru protecţia mediului datele şi informaţiile cu privire 
la îndeplinirea obiectivelor de reciclare şi valorificare a biodeşeurilor în ceea ce priveşte colectarea 
acestora; 

c) să dovedească, prin documente, corectitudinea datelor raportate cu privire la 
îndeplinirea obiectivelor de reciclare şi valorificare a biodeşeurilor, la solicitarea autorităţilor pentru 
protecţia mediului; 

d) colecteze toate cantităţile/volumele de deşeuri reciclabile din punctele special amenajate 
de către autorităţile adiministraţiei publice locale pentru a oferi populaţiei posibilitatea de a se 
debarasa, fără plată, de deşeuri de hârtie şi carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, 
ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi electronice (D.E.E.E.), deşeuri de baterii şi 
acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi mobile; 

e) propună administraţiei publice locale şi mai apoi să instituie  un program de colectare 
trimestrială a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (D.E.E.E.), deşeurilor de baterii şi 
acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi mobile 

Art.11^15 Se aprobă ca toate persoanele juridice care-si desfăşoară activitatea pe raza 
comunei IVEŞTI şi care au ca obiect de activitate prestarea de servicii ce necesită încheierea de 
contracte cu agenţi economici specializati pentru gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea 
medicală, să se prezinte la sediul Primăriei IVEŞTI la Serviciul financiar contabil, Salarizare-
Resurse Umane, Impozite şi Taxe cu contractul încheiat în acest sens. 

 



Art.II.- Orice prevederi contrare prevederilor prezentei hotărâri îşi încetează 
aplicabilitatea. 

 
Art.III.- Primarul comunei Ivești, județul Galați va lua măsuri pentru aducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
Art.IV.- Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general al UAT: 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Galaţi pentru verificarea legalităţii, Primarului comunei 
IVEŞTI, Compartimentelor interesate şi se va aduce la cunoştinţa publică. 
 
 

 PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează 
 
                  SECRETAR GENERAL, 

  David Garofița     Toma Zanfirica  

 
 
 
 
 
 
 
 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  17 
Numar voturi inregistrate: Pentru= 17 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri =0 





 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI  

P R I M A R , 
Nr. 7300/19.10.2021 

 
 

REFERAT DE APROBARE  
  

La proiectul de hotărâre privind modificarea HCL IVEŞTI nr. 51/14.07.2021 privind înfiinţarea şi 

organizarea serviciului public de salubrizare, la nivelul U.A.T. comuna IVEŞTI, judeţul Galaţi 

 
 
Având în vedere, 
 

 prevederile din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

- art.1 alin.(2) lit.e) În înţelesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilităţi publice, 
denumite în continuare servicii de utilităţi publice, sunt definite ca totalitatea activităţilor 
reglementate prin prezenta lege şi prin legi speciale, care asigură satisfacerea nevoilor esenţiale 
de utilitate şi interes public general cu caracter social ale colectivităţilor locale, cu privire la: 
salubrizarea localităţilor; 

 - art.3 alin.(1)  Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor 
administraţiei publice locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca 
scop serviciile de utilităţi publice, conform mandatelor acordate acestora prin hotărâri ale 
autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilităţi publice 
se organizează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate 
de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, 
de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora 
şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă 

 
 prevederile din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
- art.2 alin.(1) Serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din sfera serviciilor 

comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea 
autorităţilor administraţiei publice locale ori ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul 
salubrizării localităţilor 

- art. 2 alin.(2) Serviciul public de salubrizare a localităţilor, denumit în continuare serviciu 
de salubrizare, se organizează pentru satisfacerea nevoilor comunităţilor locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale 

- art.2 alin.(3) Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activităţi: 
  a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 
provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a 
aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; 
  b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de 
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 
  c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor; 
  d) operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile 
similare; 
  e) sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare; 
  f) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 
  g) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe 
timp de polei sau de îngheţ; 



  h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile 
de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare; 
  i) organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare; 
  j) administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor 
municipale şi a deşeurilor similare; 
  k) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea. 

- art.5 alin.(2) Strategiile adoptate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale vor urmări, în 
principal, următoarele obiective: 
  a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei; 
  b) susţinerea dezvoltării economico-sociale a localităţii; 
  c) promovarea calităţii şi eficienţei serviciului de salubrizare; 
  d) stimularea mecanismelor economiei de piaţă; 
  e) dezvoltarea durabilă a serviciului; 
  f) gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparenţă, competitivitate şi eficienţă; 
  g) promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a sistemului de salubrizare, pe baza 
unui mecanism eficient de planificare multianuală a investiţiilor; 
  h) protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei; 
  i) consultarea cu utilizatorii serviciului de salubrizare, în vederea stabilirii politicilor şi 
strategiilor locale şi regionale în domeniu; 
  j) adoptarea normelor locale referitoare la organizarea şi funcţionarea serviciului de 
salubrizare, precum şi a procedurilor de delegare a gestiunii acestuia; 
  k) informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de 
salubrizare, precum şi asupra necesităţii instituirii unor taxe speciale; 
  l) respectarea cerinţelor din legislaţia privind protecţia mediului referitoare la salubrizarea 
localităţilor; 

m) respectarea cerinţelor şi obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a deşeurilor la 
nivel naţional şi judeţean.” 

 
 prevederile art.17 alin.(5),alin.(6) şi alin.(7), art.60 alin.(1) pct.A din O.U.G. 92/2021 

privind regimul deşeurilor; 
 

Art.17 (5) Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după 
caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară ale acestora, după caz, au următoarele obligaţii: 
  a) să asigure colectarea separată cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă 
din deşeurile municipale, să stabilească dacă gestionarea acestor deşeuri se face în cadrul unui 
singur contract de delegare a serviciului de salubrizare sau pe mai multe tipuri de 
materiale/contract/contracte distincte pentru toate tipurile de materiale/pe tip de material şi să 
organizeze atribuirea conform deciziei luate; 
  b) să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa 
totală generată, minim pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile 
menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare 
deşeurilor care provin din gospodării; 
  c) să atingă, până în anul 2025 un nivel minim de pregătire pentru reutilizare şi reciclarea 
deşeurilor municipale de 55% din masă; 
  d) să atingă, până în anul 2030 un nivel minim de pregătire pentru reutilizare şi reciclarea 
deşeurilor municipale de 60% din masă; 
  e) să atingă, până în anul 2035 un nivel minim de pregătire pentru reutilizare şi reciclarea 
deşeurilor municipale de 65% din masă; 
  f) să includă în caietele de sarcini şi în contractele de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare, în aplicarea principiilor prevăzute la art. 3 din Legea serviciului de salubrizare a 
localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, tarife distincte 
pentru activităţile desfăşurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deşeurilor prevăzute 
la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a); 



  g) să stabilească şi să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare şi în regulamentele serviciului de salubrizare indicatori de performanţă 
pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare, care să cuprindă indicatorii prevăzuţi 
în anexa nr. 5, astfel încât să atingă obiectivele de reciclare prevăzute la lit. b)-e) şi penalităţi 
pentru nerealizarea lor; 
  h) să implementeze, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind 
protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instrumentul 
economic „plăteşte pentru cât arunci“, bazat pe unul sau mai multe dintre următoarele elemente: 
  (i) volum; 
  (ii) frecvenţă de colectare; 
  (iii) greutate; 
  (iv) saci de colectare personalizaţi; 
  i) să stabilească şi să aprobe pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife/taxe distincte 
pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele 
decât cele prevăzute la lit. a), şi sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu 
separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri; 
  j) să includă în tarifele/taxele prevăzute la lit. i) pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. 
a) contribuţia pentru economia circulară prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru deşeurile destinate a fi 
eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte; 
  k) să includă în tarifele/taxele prevăzute la lit. i) pentru gestionarea deşeurilor, altele decât 
cele prevăzute la lit. a), contribuţia pentru economia circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare; 
  l) să stabilească prin contracte de delegare în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea 
contribuţiei pentru economia circulară pentru cantităţile de deşeuri municipale destinate a fi 
depozitate care depăşesc cantităţile corespunzătoare indicatorilor de performanţă prevăzuţi în 
contracte; 
  m) să organizeze, să gestioneze şi să coordoneze activitatea de colectare a deşeurilor 
provenite de la lucrări pentru care nu este necesară emiterea unei autorizaţii de 
construire/desfiinţare potrivit art. 11 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  n) să organizeze, să gestioneze şi să coordoneze activitatea de colectare a deşeurilor 
provenite de la lucrări de construcţii abandonate pe teritoriul lor administrativ. 
  (6) Producătorii au obligaţia să acopere costurile de gestionare a deşeurilor din deşeurile 
municipale pentru care se aplică răspunderea extinsă a producătorului stabilite de prezenta 
ordonanţă de urgenţă şi prin Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 
nr. 212/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
  (7) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit 
prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi 
desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni 
de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui 
alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de 
construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 
din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de 
stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului 
  Art.60   (1) Autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv a municipiului Bucureşti au 
următoarele obligaţii: 
  A. la nivel de comune, oraşe şi municipii, inclusiv la nivelul municipiului Bucureşti: 



  a) asigură implementarea la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor asumate 
prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană şi pentru respectarea prevederilor 
convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care România este semnatară; 
  b) urmăresc şi asigură îndeplinirea prevederilor din PJGD şi din programele de prevenire a 
generării de deşeuri; 
  c) elaborează şi alte strategii şi programe proprii pentru asigurarea prevenirii generării de 
deşeuri şi gestionarea sustenabilă a deşeurilor; 
  d) asigură aprobarea investiţiilor în domeniul deşeurilor în acord cu prevederile planificării în 
domeniul deşeurilor şi al planificării urbanistice şi de amenajare a teritoriului; 
  e) hotărăsc asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, cu 
persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali 
pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor, în condiţiile prevăzute 
de normele juridice în vigoare; 
  f) desemnează o persoană din rândul angajaţilor proprii pentru urmărirea şi îndeplinirii 
obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor prevăzute de legislaţia în vigoare; 
  g) asigură şi răspund pentru colectarea separată, transportul, neutralizarea, valorificarea şi 
eliminarea finală a deşeurilor, inclusiv a deşeurilor menajere periculoase, potrivit prevederilor 
legale în vigoare; 
  h) asigură spaţiile necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, ţinând cont de 
reglementările urbanistice şi de cele emise de Ministerul Sănătăţii, dotarea acestora cu containere 
specifice fiecărui tip de deşeu şi dezvoltă în mod corespunzător centrele înfiinţate potrivit 
prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru a oferi populaţiei posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de 
deşeuri de hârtie şi carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase, 
inclusiv saltele şi mobilă; 
  i) asigură spaţii necesare pentru colectarea separată a deşeurilor periculoase provenite de la 
populaţie; 
  j) asigură informarea locuitorilor prin mijloace adecvate şi prin postare pe site-ul propriu 
asupra sistemului de gestionare a deşeurilor din cadrul localităţilor, inclusiv cu privire la centrele 
prevăzute la lit. h); 
  k) asigură informarea locuitorilor prin mijloace adecvate şi prin postare pe site-ul propriu cu 
privire la: 
  (i) modalitatea de selectare a deşeurilor în gospodării şi de aruncare a deşeurilor în spaţiile 
prevăzute la lit. h); 
  (ii) calendarul de ridicare al deşeurilor, pe tipuri şi categorii; 
  (iii) modalitatea de gestionare a deşeurilor periculoase generate în gospodării; 
  (iv) rezultatele colectării selective a deşeurilor, pe categorii, şi a valorificării acestora; 
  l) acţionează pentru refacerea prejudiciului adus mediului în urma gestionării defectuoase a 
deşeurilor şi asigură prin măsuri adecvate protecţia mediului; 

m) asigură şi răspund pentru monitorizarea activităţilor legate de gestionarea deşeurilor 
rezultate din activitatea medicală, potrivit legii. 

 
 
 prevederile art.1 alin.(3), art.2 alin.(1), alin.(7), art.4 alin.(3), art.12 alin.(3) din Legea 

nr.181/2020 privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile; 
 
 

ART. 1(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2021, autorităţile administraţiei publice locale sau, după 
caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară ale acestora, trebuie să implementeze sistemul de colectare separată a deşeurilor 
biodegradabile, să extindă colectarea separată din uşă în uşă a biodeşeurilor în mediul urban, 
dublată de implementarea schemei „plăteşte pentru cât arunci“ şi să încurajeze compostarea 
individuală în gospodăriile din mediul rural; 



ART. 2(1) Este obligatorie colectarea separată a deşeurilor biodegradabile destinate 
compostării/digestiei anaerobe, inclusiv din uşă în uşă, denumită în continuare U-U, sau prin aport 
voluntar, denumită în continuare AP; 
(7) Persoanele fizice şi juridice care generează deşeuri biodegradabile au obligaţia să depună 
aceste deşeuri în spaţiile indicate sau să le predea operatorilor autorizaţi pentru colectarea lor; 
ART. 4(3) Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii: 
  (i) elaborează strategii şi programe proprii pentru gestionarea deşeurilor biodegradabile; 
  (ii) asigură şi răspund pentru colectarea separată a materialelor sau deşeurilor destinate 
compostării/digestiei anaerobe; 
  (iii) asigură informarea cetăţenilor prin mijloace adecvate şi prin publicarea pe site-ul propriu 
asupra sistemului de gestionare al deşeurilor biodegradabile destinate compostului/digestatului; 
ART. 12(3) Monitorizarea activităţii de utilizare a compostului/ digestatului: 
  a) operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare, respectiv compostare/digestie 
anaerobă au obligaţia de a raporta autorităţilor judeţene pentru protecţia mediului datele şi 
informaţiile cu privire la îndeplinirea obiectivelor de reciclare şi valorificare; 

  b) la solicitarea autorităţilor pentru protecţia mediului, operatorii economici au obligaţia 
de a dovedi, prin documente, corectitudinea datelor raportate 

 
 
 
 
 prevederile din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare de la: 
 
art. 5 În înţelesul prezentului cod, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 
cc) majoritatea absolută - primul număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor 
în funcţie ai organului colegial; 
kk) serviciul public - activitatea sau ansamblul de activităţi organizate de o autoritate a 
administraţiei publice ori de o instituţie publică sau autorizată/autorizate ori delegată de aceasta, în 
scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, în mod regulat şi 
continuu; 
 
art. 129 alin.(1) Atribuţiile consiliului local 

(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes 
local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei 
publice locale sau centrale. 
   (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 
    d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; 
   (7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit 
competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 
local privind: 
   n) serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local; 
art. 155 Atribuţiile primarului 
  (1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: d) atribuţii privind 
serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local; 
  (5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul: 
  a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de 
specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică 
de interes local; 
art. 580 Principiile specifice aplicabile serviciilor publice 
  (4) În prestarea serviciilor publice, autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, 
precum şi organismele prestatoare de servicii publice au obligaţia de a asigura continuitatea, în 
condiţiile prevăzute la art. 12.    



(7) Principiul responsabilităţii asigurării serviciului public reprezintă existenţa unei autorităţi 
a administraţiei publice competente cu asigurarea serviciului public, independent de modalitatea 
de gestiune şi de furnizare/prestare a acestuia către beneficiar. 
art. 581 Categorii de servicii publice 
   (3) În funcţie de modalităţile de realizare a prestării, serviciile publice sunt servicii publice 
prestate/furnizate în mod unitar fie de către o autoritate a administraţiei publice, fie de către un 
organism prestator de servicii publice şi servicii publice prestate/furnizate în comun de către una 
sau mai multe autorităţi ale administraţiei publice sau de unul sau mai multe organisme prestatoare 
de servicii publice 

şi faptul că aceste servicii reprezintă prioritate pentru comunitatea noastră atât din punct de 
vedere economic cât şi social, precum şi din  necesitatea alinierii la legislaţia românească în 
vigoare dar şi normelor europene în materie, vă propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre în forma propusă. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
  

La proiectul de hotărâre privind modificarea HCL IVEŞTI nr. 51/14.07.2021 privind înfiinţarea şi 

organizarea serviciului public de salubrizare, la nivelul U.A.T. comuna IVEŞTI, judeţul Galaţi 

 
 
Având în vedere prevederile din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare, din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la care facem referire mai jos, 

 
 În înţelesul Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, serviciile comunitare de utilităţi publice, denumite în continuare 
servicii de utilităţi publice, sunt definite ca totalitatea activităţilor reglementate prin prezenta lege şi prin 
legi speciale, care asigură satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu caracter 
social ale colectivităţilor locale, cu privire la: salubrizarea localităţilor; 

 Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice 
locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi 
publice, conform mandatelor acordate acestora prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilităţi publice se organizează şi se gestionează cu 
respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a 
localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-
edilitară existent; 

 
 Serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din sfera serviciilor comunitare de 

utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei 
publice locale ori ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrizării localităţilor 

 Serviciul public de salubrizare a localităţilor, denumit în continuare serviciu de 
salubrizare, se organizează pentru satisfacerea nevoilor comunităţilor locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale 

 Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activităţi: 
- colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind 
din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere 
fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; 
- colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi 
reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 
- organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor; 
- operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile similare; 
- sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare; 
- măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 
- curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de 
polei sau de îngheţ; 



- colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj 
sau către instalaţiile de neutralizare; 
- organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare; 
- administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale şi a 
deşeurilor similare; 
- dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea. 

 Strategiile adoptate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale vor urmări, în principal, 
următoarele obiective: 
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei; 
- susţinerea dezvoltării economico-sociale a localităţii; 
- promovarea calităţii şi eficienţei serviciului de salubrizare; 
- stimularea mecanismelor economiei de piaţă; 
- dezvoltarea durabilă a serviciului; 
- gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparenţă, competitivitate şi eficienţă; 
- promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a sistemului de salubrizare, pe baza unui 
mecanism eficient de planificare multianuală a investiţiilor; 
- protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei; 
- consultarea cu utilizatorii serviciului de salubrizare, în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi 
regionale în domeniu; 
- adoptarea normelor locale referitoare la organizarea şi funcţionarea serviciului de salubrizare, precum 
şi a procedurilor de delegare a gestiunii acestuia; 
- informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubrizare, precum 
şi asupra necesităţii instituirii unor taxe speciale; 
- respectarea cerinţelor din legislaţia privind protecţia mediului referitoare la salubrizarea localităţilor; 
- respectarea cerinţelor şi obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a deşeurilor la nivel naţional 
şi judeţean. 
  

Conform cu prevederile OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor, 
Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, 

subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară 
ale acestora, după caz, au următoarele obligaţii: 
  a) să asigure colectarea separată cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă din 
deşeurile municipale, să stabilească dacă gestionarea acestor deşeuri se face în cadrul unui singur 
contract de delegare a serviciului de salubrizare sau pe mai multe tipuri de materiale/contract/contracte 
distincte pentru toate tipurile de materiale/pe tip de material şi să organizeze atribuirea conform deciziei 
luate; 
  b) să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală 
generată, minim pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere sau, 
după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin 
din gospodării; 
  c) să atingă, până în anul 2025 un nivel minim de pregătire pentru reutilizare şi reciclarea deşeurilor 
municipale de 55% din masă; 
  d) să atingă, până în anul 2030 un nivel minim de pregătire pentru reutilizare şi reciclarea deşeurilor 
municipale de 60% din masă; 
  e) să atingă, până în anul 2035 un nivel minim de pregătire pentru reutilizare şi reciclarea deşeurilor 
municipale de 65% din masă; 
  f) să includă în caietele de sarcini şi în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, 
în aplicarea principiilor prevăzute la art. 3 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, tarife distincte pentru activităţile desfăşurate de 
operatorii de salubrizare pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea 
deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a); 
  g) să stabilească şi să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii serviciului 
de salubrizare şi în regulamentele serviciului de salubrizare indicatori de performanţă pentru fiecare 
activitate din cadrul serviciului de salubrizare, care să cuprindă indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 5, astfel 
încât să atingă obiectivele de reciclare prevăzute la lit. b)-e) şi penalităţi pentru nerealizarea lor; 



  h) să implementeze, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind 
protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instrumentul economic 
„plăteşte pentru cât arunci“, bazat pe unul sau mai multe dintre următoarele elemente: 
  (i) volum; 
  (ii) frecvenţă de colectare; 
  (iii) greutate; 
  (iv) saci de colectare personalizaţi; 
  i) să stabilească şi să aprobe pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife/taxe distincte pentru 
gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele 
prevăzute la lit. a), şi sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod 
corespunzător cele două fluxuri de deşeuri; 
  j) să includă în tarifele/taxele prevăzute la lit. i) pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a) 
contribuţia pentru economia circulară prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin 
depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte; 
  k) să includă în tarifele/taxele prevăzute la lit. i) pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele 
prevăzute la lit. a), contribuţia pentru economia circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare; 
  l) să stabilească prin contracte de delegare în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea 
contribuţiei pentru economia circulară pentru cantităţile de deşeuri municipale destinate a fi depozitate 
care depăşesc cantităţile corespunzătoare indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte; 
  m) să organizeze, să gestioneze şi să coordoneze activitatea de colectare a deşeurilor provenite de 
la lucrări pentru care nu este necesară emiterea unei autorizaţii de construire/desfiinţare potrivit art. 11 
din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  n) să organizeze, să gestioneze şi să coordoneze activitatea de colectare a deşeurilor provenite de 
la lucrări de construcţii abandonate pe teritoriul lor administrativ. 
  (6) Producătorii au obligaţia să acopere costurile de gestionare a deşeurilor din deşeurile 
municipale pentru care se aplică răspunderea extinsă a producătorului stabilite de prezenta ordonanţă 
de urgenţă şi prin Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 212/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
  (7) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit 
prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, 
astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare 
materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de 
minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu 
excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 
18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul 
Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
   Autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv a municipiului Bucureşti au următoarele obligaţii: 
  A. la nivel de comune, oraşe şi municipii, inclusiv la nivelul municipiului Bucureşti: 
  a) asigură implementarea la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor asumate prin 
Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană şi pentru respectarea prevederilor convenţiilor şi 
tratatelor internaţionale la care România este semnatară; 
  b) urmăresc şi asigură îndeplinirea prevederilor din PJGD şi din programele de prevenire a generării 
de deşeuri; 
  c) elaborează şi alte strategii şi programe proprii pentru asigurarea prevenirii generării de deşeuri şi 
gestionarea sustenabilă a deşeurilor; 
  d) asigură aprobarea investiţiilor în domeniul deşeurilor în acord cu prevederile planificării în 
domeniul deşeurilor şi al planificării urbanistice şi de amenajare a teritoriului; 



  e) hotărăsc asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, cu 
persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali pentru 
realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor, în condiţiile prevăzute de normele 
juridice în vigoare; 
  f) desemnează o persoană din rândul angajaţilor proprii pentru urmărirea şi îndeplinirii obligaţiilor 
legale privind gestionarea deşeurilor prevăzute de legislaţia în vigoare; 
  g) asigură şi răspund pentru colectarea separată, transportul, neutralizarea, valorificarea şi 
eliminarea finală a deşeurilor, inclusiv a deşeurilor menajere periculoase, potrivit prevederilor legale în 
vigoare; 
  h) asigură spaţiile necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, ţinând cont de reglementările 
urbanistice şi de cele emise de Ministerul Sănătăţii, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip 
de deşeu şi dezvoltă în mod corespunzător centrele înfiinţate potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a oferi 
populaţiei posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deşeuri de hârtie şi carton, sticlă, metal, 
materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, deşeuri de 
baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă; 
  i) asigură spaţii necesare pentru colectarea separată a deşeurilor periculoase provenite de la 
populaţie; 
  j) asigură informarea locuitorilor prin mijloace adecvate şi prin postare pe site-ul propriu asupra 
sistemului de gestionare a deşeurilor din cadrul localităţilor, inclusiv cu privire la centrele prevăzute la lit. 
h); 
  k) asigură informarea locuitorilor prin mijloace adecvate şi prin postare pe site-ul propriu cu privire 
la: 
  (i) modalitatea de selectare a deşeurilor în gospodării şi de aruncare a deşeurilor în spaţiile 
prevăzute la lit. h); 
  (ii) calendarul de ridicare al deşeurilor, pe tipuri şi categorii; 
  (iii) modalitatea de gestionare a deşeurilor periculoase generate în gospodării; 
  (iv) rezultatele colectării selective a deşeurilor, pe categorii, şi a valorificării acestora; 
  l) acţionează pentru refacerea prejudiciului adus mediului în urma gestionării defectuoase a 
deşeurilor şi asigură prin măsuri adecvate protecţia mediului; 

m) asigură şi răspund pentru monitorizarea activităţilor legate de gestionarea deşeurilor rezultate 
din activitatea medicală, potrivit legii. 

 
În conformitate cu prevederile din Legea nr.181/2020 privind gestionarea deşeurilor 

nepericuloase compostabile, începând cu data de 1 ianuarie 2021, autorităţile administraţiei publice 
locale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de 
dezvoltare intercomunitară ale acestora, trebuie să implementeze sistemul de colectare separată a 
deşeurilor biodegradabile, să extindă colectarea separată din uşă în uşă a biodeşeurilor în mediul urban, 
dublată de implementarea schemei „plăteşte pentru cât arunci“ şi să încurajeze compostarea individuală 
în gospodăriile din mediul rural; 

Este obligatorie colectarea separată a deşeurilor biodegradabile destinate compostării/digestiei 
anaerobe, inclusiv din uşă în uşă, denumită în continuare U-U, sau prin aport voluntar, denumită în 
continuare AP; 

Persoanele fizice şi juridice care generează deşeuri biodegradabile au obligaţia să depună 
aceste deşeuri în spaţiile indicate sau să le predea operatorilor autorizaţi pentru colectarea lor; 

Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii: 
  (i) elaborează strategii şi programe proprii pentru gestionarea deşeurilor biodegradabile; 
  (ii) asigură şi răspund pentru colectarea separată a materialelor sau deşeurilor destinate 
compostării/digestiei anaerobe; 
  (iii) asigură informarea cetăţenilor prin mijloace adecvate şi prin publicarea pe site-ul propriu asupra 
sistemului de gestionare al deşeurilor biodegradabile destinate compostului/digestatului; 

Monitorizarea activităţii de utilizare a compostului/ digestatului: 
  a) operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare, respectiv compostare/digestie 
anaerobă au obligaţia de a raporta autorităţilor judeţene pentru protecţia mediului datele şi informaţiile 
cu privire la îndeplinirea obiectivelor de reciclare şi valorificare; 



  b) la solicitarea autorităţilor pentru protecţia mediului, operatorii economici au obligaţia de a 
dovedi, prin documente, corectitudinea datelor raportate 
 

 În înţelesul Codului Administrativ, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 
semnificaţii: 
-majoritatea absolută - primul număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor în 
funcţie ai organului colegial; 
-serviciul public - activitatea sau ansamblul de activităţi organizate de o autoritate a administraţiei 
publice ori de o instituţie publică sau autorizată/autorizate ori delegată de aceasta, în scopul satisfacerii 
unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, în mod regulat şi continuu 

 Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes 
local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice 
locale sau centrale. 

 Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: atribuţii privind gestionarea 
serviciilor de interes local; 

 În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit 
competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local 
privind: serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local; 

 Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: atribuţii privind serviciile 
publice asigurate cetăţenilor, de interes local; 

 În exercitarea atribuţiilor, primarul: coordonează realizarea serviciilor publice de interes 
local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii 
publice şi de utilitate publică de interes local 

 În prestarea serviciilor publice, autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, 
precum şi organismele prestatoare de servicii publice au obligaţia de a asigura continuitatea,  

 Principiul responsabilităţii asigurării serviciului public reprezintă existenţa unei autorităţi a 
administraţiei publice competente cu asigurarea serviciului public, independent de modalitatea de 
gestiune şi de furnizare/prestare a acestuia către beneficiar   

 În funcţie de modalităţile de realizare a prestării, serviciile publice sunt servicii publice 
prestate/furnizate în mod unitar fie de către o autoritate a administraţiei publice, fie de către un organism 
prestator de servicii publice şi servicii publice prestate/furnizate în comun de către una sau mai multe 
autorităţi ale administraţiei publice sau de unul sau mai multe organisme prestatoare de servicii publice 
 

şi ţinând cont de necesitatea alinierii la legislaţia românească în vigoare dar şi normelor europene 
în materie, considerăm necesară aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale 
consiliului local al comunei IVEŞTI, judeţul GALAŢI, în forma propusă de către iniţiator. 

 
 
 

ADMINISTRATOR PUBLIC,       INSPECTOR,   
Băraru Oana Giorgiana       Roșu Cătălin 

 


