
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEȘTI 

CONSILIUL LOCAL  
 

 
H O T Ă R Â R E A  Nr.proiect 

Din 11.02.2022 
 
 

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. 
1214/10.02.2022; 
- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei IVEŞTI înregistrat sub nr. 1216/10.02.2022; 
- avizul comisiilor de specialitate nr.1 – 5, ale Consiliului local IVEŞTI; 
- 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 Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 
24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 24 alin.(1) lit.„b”, art.26 alin.(1) lit.„c” şi art.30 alin.(3) şi alin.(5) din Legea 
101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- prevederile art.17 alin.(3) și alin.(5), lit.„i” O.U.G. 92/2021 privind regimul deşeurilor; 
- 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; 
 În baza art.139, alin.(3) lit.„h” și art.196, alin.(1) lit.„b” 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.- Alineatul (4) al Articolului 12 din Anexa nr.8a la 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 va avea următorul 
cuprins:  

 
„(4) Tarifele practicate, valabile la încheierea prezentului contract pentru colectarea 

deşeurilor municipale la încheierea contractului sunt: 
a) Tarife ( pentru volumul lunar de 0,00831 mc/pers sau 2,9109 kg/pers), pentru gestionarea 

deşeurilor de hârtie, metal, plastic, și sticlă, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe 
bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare  - 2 lei/persoană/lună  

b) Tarife (pentru volumul lunar de 0,01689 mc/pers. sau cantitatea lunară de 5,9099 
kg/pers), pentru gestionarea deşeurilor altele decât cele de hârtie, metal, plastic, și sticlă, în cazul 



prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de 
salubrizare – 8  lei/persoană/lună.” 

 
Art.II.- Primarul comunei Ivești, județul Galați și conducătorul Serviciului „Consiliul local 

Ivești-Serviciul salubrizare” vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 

 
Art.III.- 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. 
 
 

  
 

 INIȚIATOR, 
 P R I M A R, 

Contrasemnează pentru legalitate,         Gheoca Maricel 
SECRETAR GENERAL,      
               Toma Zanfirica   
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI  

P R I M A R , 
Nr. 1214/10.02.2022 

 
 

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 in vedere că din verificările efectuate in continutul anexei nr.8a la HCL IVEŞTI nr. 

51/14.07.2021 privind înfiinţarea şi organizarea serviciului public de salubrizare, la nivelul U.A.T. 
comuna IVEŞTI, judeţul Galaţi, am constatat că textul Alineatul (4) al Articolului 12 din Anexa nr.8a 
la 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, este 
formulat neclar in sensul că acesta cuprinde un pasaj sau echivoc, propun modificarea acestuia 
din: 

(4) Tarifele practicate, valabile la încheierea prezentului contract şi pentru care se 
optează prin încercuirea literei corespunzătoare modului de predare către operator a 
deşeurilor, pentru colectarea deşeurilor municipale la încheierea contractului este: 

a) Tarife ( pentru volumul lunar de 0,00831 mc/pers sau 2,9109 kg/pers), pentru gestionarea 
deşeurilor de hârtie, metal, plastic, și sticlă, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe 
bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare  - 2 lei/persoană/lună  

b) Tarife (pentru volumul lunar de 0,01689 mc/pers. sau cantitatea lunară de 5,9099 
kg/pers), pentru gestionarea deşeurilor altele decât cele de hârtie, metal, plastic, și sticlă, în cazul 
prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de 
salubrizare – 8  lei/persoană/lună. 

 
se modifică și va avea următorul cuprins:  
 
„(4) Tarifele practicate, valabile la încheierea prezentului contract pentru colectarea 

deşeurilor municipale la încheierea contractului sunt: 
a) Tarife ( pentru volumul lunar de 0,00831 mc/pers sau 2,9109 kg/pers), pentru gestionarea 

deşeurilor de hârtie, metal, plastic, și sticlă, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe 
bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare  - 2 lei/persoană/lună  

b) Tarife (pentru volumul lunar de 0,01689 mc/pers. sau cantitatea lunară de 5,9099 
kg/pers), pentru gestionarea deşeurilor altele decât cele de hârtie, metal, plastic, și sticlă, în cazul 
prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de 
salubrizare – 8  lei/persoană/lună.” 
 

Având în vedere următoarele prevederi legale: 
 

a) O.U.G. 92/2021 privind regimul deşeurilor; 
- Art.17 alin.(3) :Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri cu condiţia respectării 

prevederilor art. 16 alin. (1) şi (4) introduc colectarea separată cel puţin pentru hârtie, 
metal, plastic şi sticlă, iar până la data de 1 ianuarie 2025 şi pentru textile. 

- Art.17 alin.(5), din O.U.G. 92/2021 privind regimul deşeurilor; 
 

b) OUG nr.57/2019, privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare, 
-       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. 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. 
 
 
 
PRIMAR, 
 
GHEOCA MARICEL 
 



 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 

P R I M A R , 
Serviciul Financiar-contabil, Salarizare-Resurse umane, Impozite și taxe 
Serviciul „Consiliul Local Ivești-Serviciul Salubrizare” 
 
Nr. 1214/10.02.2022 
 
 

 
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 

 
Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.136 alin.(1)  din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
Prin proiectul de hotărâre prezentat, inițiatorul propune 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. 

Propunerea vizează aprobarea modificării textului alineatului (4) al Articolului 12 din 
Anexa nr.8a la 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, care este formulat neclar și cuprinde un pasaj echivoc. 

Propunerea constă în modificarea  textului din: 
 
„(4) Tarifele practicate, valabile la încheierea prezentului contract şi pentru care se 

optează prin încercuirea literei corespunzătoare modului de predare către operator a 
deşeurilor, pentru colectarea deşeurilor municipale la încheierea contractului este: 

a) Tarife ( pentru volumul lunar de 0,00831 mc/pers sau 2,9109 kg/pers), pentru gestionarea 
deşeurilor de hârtie, metal, plastic, și sticlă, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe 
bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare  - 2 lei/persoană/lună  

b) Tarife (pentru volumul lunar de 0,01689 mc/pers. sau cantitatea lunară de 5,9099 
kg/pers), pentru gestionarea deşeurilor altele decât cele de hârtie, metal, plastic, și sticlă, în cazul 
prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de 
salubrizare – 8  lei/persoană/lună.” 

 
În textul cu următorul cuprins:  
 
„(4) Tarifele practicate, valabile la încheierea prezentului contract pentru colectarea 

deşeurilor municipale la încheierea contractului sunt: 
a) Tarife ( pentru volumul lunar de 0,00831 mc/pers sau 2,9109 kg/pers), pentru gestionarea 

deşeurilor de hârtie, metal, plastic, și sticlă, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe 
bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare  - 2 lei/persoană/lună  

b) Tarife (pentru volumul lunar de 0,01689 mc/pers. sau cantitatea lunară de 5,9099 
kg/pers), pentru gestionarea deşeurilor altele decât cele de hârtie, metal, plastic, și sticlă, în cazul 
prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de 
salubrizare – 8  lei/persoană/lună.” 



 
Proiectul de hotărâre este intocmit cu respectarea următoarelor prevederi legale: 

 
a) O.U.G. 92/2021 privind regimul deşeurilor; 

- Art.17 alin.(3) :Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri cu condiţia respectării 
prevederilor art. 16 alin. (1) şi (4) introduc colectarea separată cel puţin pentru hârtie, 
metal, plastic şi sticlă, iar până la data de 1 ianuarie 2025 şi pentru textile. 

- Art.17 alin.(5), din O.U.G. 92/2021 privind regimul deşeurilor; 
 

b) OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
-       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. 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 
 
 Apreciem necesitatea, oportunitatea și legalitatea proiectului de hotărâre si propunem 
adoptarea acestuia in sedinta ordinară din luna februarie 2022. 
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