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PREAMBUL 
 

Conform cu angajamentele asumate de România la nivel european, ţara 
trebuie să întreprindă toate măsurile necesare implementării unor instrumente 
economice.  

Instrumentele economice ce trebuie implementate contribuie semnificativ 
la modernizarea serviciului de salubrizare a localităţilor şi a gestionării 

deşeurilor din ţară. Acestea sunt: 

a) “plăteşte pentru cât arunci”,  
b) “răspunderea extinsă a producătorului”  
c) “taxa de depozitare”.  

Pentru toate aceste aspecte, Consiliul Local al comunei IVEȘTI, judeţul 

GALAȚI, în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) lit.l^2) din Legea nr. 
101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată cu modificările 
şi completările ulterioare adoptă prezentul: 

 

REGULAMENT PENTRU IMPLEMENTAREA INSTRUMENTULUI 
ECONOMIC «PLĂTEŞTE PENTRU CÂT ARUNCI» 

  
 
CAPITOLUL I 
DISPOZIŢII GENERALE 

Secţiunea 1 DOMENIUL DE APLICARE 
 

Articolul 1 
Prezentul regulament de instituire şi implementare a instrumentului 

economic “plăteşte pentru cât arunci” (în continuare “PPCA”) are la bază 

următorul cadru legal: 

a) Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

b) Ordonanţa de urgenţă nr. 92 / 2021 privind regimul deşeurilor, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

c) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2015 privind Fondul 

pentru mediu, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
d) Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 640/2022 privind aprobarea 

Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 

pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a 
tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de 

salubrizare. 
 



Articolul 2 
 

(1) Regulamentul de instituire şi implementare a instrumentului 
economic “plăteşte pentru cât arunci” pentru serviciul de 

salubritate în U.A.T. comuna IVEȘTI judeţul GALAȚI se va adopta 

de autoritatea deliberative a comunei IVEȘTI judeţul GALAȚI şi are 
ca obiect instituirea şi implementarea instrumentului economic 
“PPCA” cu aplicabilitate directă la nivelul serviciului de salubrizare 

prestat la nivelul comunei IVEȘTI judeţul GALAȚI. 
(2) Obiectivul instituirii şi implementării instrumentului economic 

“PPCA” este de a încuraja reciclarea deşeurilor, acolo unde este 
fezabil din punct de vedere, tehnic, economic şi al protecţiei 

mediului. 
(3) Rezultatul final urmărit este de reducere a cantităţii de deşeuri 

care ajunge la depozitare şi creşterea ratei de reutilizare/reciclare. 
 

Articolul 3 

Din punct de vedere al efectelor juridice produse, instituirea şi 
implementarea regulamentului se realizează exclusiv în domeniul serviciului de 

salubrizare de pe raza unităţii administrativ-teritoriale a comunei IVEȘTI 

judeţul GALAȚI. 
 

Secţiunea a 2-a COMPETENŢE DE INSTITUIRE ŞI IMPLEMENTARE A 
“PPCA”  

 
Articolul 4 

(1) Comuna IVEȘTI, are următoarele competenţe exclusive: 
a) organizarea, atribuirea, coordonarea şi controlul activităţilor 

de salubrizare desfăşurate în aria teritorială de competenţă a acesteia; 
b) calcularea şi aprobarea cuantumului reducerii valorii facturii 

sau, după caz, a taxei de salubrizare pentru utilizatorii casnici, pe baza 
sumelor încasate de la organizaţiile care implementează obligaţiile privind 

răspunderea extinsă a producătorilor, în conformitate cu normele metodologice 
elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.; 

c) elaborarea şi aprobarea regulamentului-cadru pentru 

implementarea instrumentului economic <<plăteşte pentru cât arunci>>, după 
consultarea publică. 

(2) Operaţionalizarea instrumentului economic “PPCA” se va realiza cu 
respectarea recomandărilor elaborate şi publicate de către A.N.R.S.C. pe site-ul 
instituţiei.  

(3) Comuna IVEȘTI şi operatorii serviciului de salubrizare, vor 
implementa dispoziţiile regulamentului prin raportare la gradul de aplicare din 
punct de vedere tehnic, economic şi al protecţiei mediului, atât în mediul 

urban, cât şi în mediul rural. 
 



Articolul 5 
 

(1) Având în vedere faptul ca U.A.T comuna IVEȘTI nu este membră a 
vreunei asociaţii de dezvoltare comunitară în domeniul gestionării 
deşeurilor, autorităţile administraţiei publice locale au 

competenţă exclusivă, în vederea operaţionalizării instrumentului 
economic “plăteşte pentru cât arunci”. 

(2) În baza dispoziţiilor art. 28^5 alin. (1) din Legea nr. 101/2006, 

autorităţile administraţiei publice locale ale U.A.T.C. IVEȘTI au 
competenţe exclusive să elaboreze şi să aprobe, după consultarea 
publică, regulamente locale privind implementarea instrumentului 

economic «plăteşte pentru cât arunci», prin aplicarea unuia sau 
mai multor elemente prevăzute la art. 17 alin. (5) lit. h) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, cu modificările 

şi completările ulterioare, respectiv volum, frecvenţă de colectare, 
greutate şi saci de colectare personalizaţi, după caz. 

CAPITOLUL II 

MODALITĂŢI DE STABILIRE A INSTRUMENTULUI ECONOMIC “PPCA” 
Secţiunea 1 DISPOZIŢII GENERALE 
 

Articolul 6 

(1) U.A.T comuna IVEȘTI va implementa instrumentul economic 
“PPCA” având la bază elemental de volum, conform art. 17 alin. (5) lit. h) pct. (i) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
(2) Tarifele de salubrizare se stabilesc conform art. 28^5 alin. (2) din 

Legea nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât 

tariful pentru recipientele/containerele cu volumul cel mai mic puse la 
dispoziţie utilizatorului, în acelaşi număr de fracţii, să nu fie mai mare decât 

tariful ofertat/fundamentat pentru colectarea volumului de deşeuri generat de 
utilizator, rezultat din aplicarea indicelui de generare a deşeurilor prevăzute în 
caietul de sarcini, având în vedere implementarea elementului pe bază de 

volum al deşeurilor. 
 

Secţiunea a 2-a OPERAŢIONALIZAREA “PPCA” PRIN RAPORTARE 
LA VOLUMUL DEŞEURILOR 

  

Articolul 7 
(1) Obiectivul principal al instrumentului economic “PPCA” este limitarea 

volumului colectat de deşeuri reziduale prin utilizarea metodei privind 

volumul deşeurilor. 



(2) Conform art. 28^4 din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Autorităţile administraţiei publice locale IVEȘTI au competenţe 
exclusive să calculeze şi să aprobe valoarea reducerii facturii 
utilizatorilor casnici sau, în funcţie de sumele încasate de la 

organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea 
extinsă a producătorului. 

(3) În modalitatea de plată a contravalorii serviciului prin tarif nu se 

calculează şi nu se aprobă tarife distincte de gestionare a fracţiunilor 
de deşeuri municipale colectate separat pentru utilizatori, operatorii 

având obligaţia de a evidenţia separat în factura emisă utilizatorilor 
casnici, alături de tarifele activităţilor componente, inclusiv valoarea 
reducerii facturii pentru utilizatorii casnici care colectează separat 

deşeurile 
 
Articolul 8 

(1) În zona de gospodării individuale - se vor aplica următoarele măsuri: 
a) Utilizatorii vor primi o singură pubelă de capacitate 120 litri 

(existentă - culoare neagră) pentru deşeurile reziduale, ce va fi 

ridicată bilunar (fracţie sau plină), asigurată de operator/U.A.T. 
După necesitate, utilizatorii au posibilitatea de a achiziţiona 
suplimentar cel mult încă o pubelă cu capacitate de 60 litri 

(culoare neagră), contra-cost, direct de la operatorul sau un alt loc 
indicat de autorităţile publice locale; 

b) Fiecare pubelă de deşeuri reziduale colectată lunar cu un volum 
suplimentar pubelei de 120 litri/lunar, va conduce la aplicarea 
principiului “plăteşte pentru cât arunci” si plata suplimentară din 

partea utilizatorului pentru volumele ce depăşesc normele stabilite 
pentru fiecare persoană, conform indicatorilor de performanţă 

pentru serviciul public de salubrizare astfel: 
Volumul maxim lunar de deşeuri colectate de la fiecare 

utilizator persoană fizică stabilit prin indicele mediu de producere 

a deşeurilor pentru comuna IVEȘTI si de la care în sus se aplică 

instrumentului economic “plăteşte pentru cât arunci” este: 

b1) 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 0,00803 mc/pers 

sau 2,8105 kg/pers);  

b2) 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 0,0163 mc/pers 
sau 5,7062 kg/pers; 



c) Pubelele de 60/120 litri pentru fracţia de deşeuri reziduale, în 
cazul în care nu sunt sortate corespunzător, fiind identificate alte 

tipuri de fracţii în interiorul pubelei, nu vor fi ridicate de către 
operator în ziua de colectare a respectivelor fracţii şi vor fi 

etichetate pentru semnalizarea contaminării; 
 

Articolul 9 

(1) În decursul unui an, pe baza unui raport semestrial efectuat de 
către reprezentanţii Operatorului, care va fi aprobat/semnat de 
către cel puţin un reprezentant din partea UAT-ului, se va stabili 

necesitatea înlocuirii pubelelor existente pentru fracţiile reziduale şi 
biodeşeuri cu pubele de volum mai mic sau mai mare, în funcţie de 

rezultatele rapoartului semestrial. 
(2) Raportările semestriale se vor centraliza, astfel încât noile tipuri de 

investiţii să poată fi făcute în conformitate cu legea. 

(3) În raportul semestrial care va centraliza şi se vor consemna 
informaţii referitoare la: 

a) gradul de impuritate, estimativ, al fracţiei de deşeuri reziduale, 
respectiv biodeşeuri; 

b) gradul de respectare a regulilor de aruncare a deşeurilor de către 

cetăţenii UAT-ului; 
c) media lunară a gradului de umplere a pubelei. 

 
Secţiunea a 3-a OPERAŢIONALIZAREA “PPCA” APLICABILĂ 

UTILIZATORILOR NON-CASNICI 
 

Articolul 10 

(1) Volumele pentru utilizatorii non-casnici sunt cele efectiv predate catre 
Operator şi factura de către acesta, în baza borderoului de predare primire  

(2) Utilizatorilor non-casnici, le revine obligaţia de a achiziţiona din resurse 

proprii pubele, respectiv containere pentru depozitarea fracţiei de deşeuri 
reziduale. 

 

Secţiunea a 3-a OPERAŢIONALIZAREA “PPCA” PRIN REALIZAREA 
CONTINUĂ DE INVESTIŢII 

 

Articolul 11 

(1) În cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, economic şi al 
protecţiei mediului, operatorul împreună cu autorităţile administraţiei 

publice locale IVEȘTI vor urmări dezvoltarea şi modernizarea 
sistemului de salubrizare pe toată perioada pentru există hotărârea de 
dare în administrare. 



(2) Pe toată perioada pentru există hotărârea de dare în administrare se 
propune implementarea unui sistem de gestionare, pe 4 fracţii, a 

deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale, 
conform art. 2 alin. (5) coroborat cu art. 4 alin. (2) din Legea nr. 

101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, format din: 
a) Puncte de colectare/sisteme de colectare individuale “din poartă în 

poartă”; 

b) Centre de colectare prin aport voluntar; 
c) Insule ecologice digitale dotate cu recipiente/containere dedicate 

pentru colectarea separată a deşeurilor selective; 

d) Instalarea de ecoinsule subterane şi/sau supraterane în zonele 
aglomerate şi în zonele rezidenţiale, prin investiţii locale tip-pilot. 

 

CAPITOLUL III 
REDUCEREA Tarifelor DE SALUBRIZARE ÎN URMA IMPLEMENTĂRII 
INSTRUMENTULUI ECONOMIC “PPCA” 

Secţiunea 1 DISPOZIŢII GENERALE 
 

Articolul 12 

(1) U.A.T. comuna IVEȘTI are competenţe exclusive conform art. 6 alin. 
(1) lit. l^1) din Legea nr. 101/2006, în ceea ce priveşte organizarea, 
atribuirea, coordonarea şi controlul activităţilor de salubrizare 
desfăşurate în aria teritorială de competenţă şi exercită atribuţia de 

calculare şi aprobare a cuantumului reducerii valorii facturii pentru 
utilizatorii casnici, pe baza sumelor încasate de la organizaţiile care 

implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a 
producătorilor, în conformitate cu normele metodologice elaborate şi 
aprobate de A.N.R.S.C. 

(2) În modalitatea de plată prin tarif, raporturile contractuale dintre 
operatorii care desfăşoară activităţi de salubrizare pe fluxul deşeurilor 

municipale se stabilesc numai pe baza şi prin aplicarea tarifelor 
activităţilor de salubrizare prevăzute în contractele de delegare 
încheiate, individual sau în asociere, de către unitatea/subdiviziunea 

administrativ-teritorială de pe raza căreia provin deşeurile 
(3) Tarifele distincte pentru activităţile desfăşurate de operatori se aprobă 

în lei/tonă, iar taxele distincte pentru utilizatori se calculează şi se 

aprobă în lei/persoană/lună pentru utilizatorii casnici şi în lei/tonă 
pentru utilizatorii noncasnici 

(4) Raporturile contractuale dintre operatorii care desfăşoară activităţi de 
salubrizare pe fluxul deşeurilor menajere şi similare se stabilesc cu 
respectarea termenelor de emitere şi de scadenţă la plată ale facturii, 

precum şi a modului de calcul al penalităţilor de întârziere la plata 
facturii, prevăzute la art. 42 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 



(5) În modalitatea de plată a contravalorii serviciului prin tarif nu se 
calculează şi nu se aprobă tariful distinct de gestionare a fracţiunilor 

de deşeuri municipale colectate separat pentru utilizatori, prevăzut la 
art. 17 alin. (5) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

92/2021, cu modificările şi completările ulterioare, operatorii având 
obligaţia să evidenţieze separat pe factura emisă utilizatorilor 
contravaloarea fiecărei activităţi componente a serviciului de 

salubrizare, corespunzător tarifelor aprobate, contravaloarea 
cheltuielilor cu contribuţia pentru economia circulară, corespunzător 
indicatorilor de performanţă ai activităţilor desfăşurate de operatori, 

inclusiv valoarea reducerii facturii pentru utilizatorii casnici care 
colectează separat deşeurile municipale, aprobată de către autoritatea 

deliberativă a U.A.T. comuna IVEȘTI; 
(6) Autorităţile administraţiei publice locale implicate sunt obligate să 

transmită, în scris, operatorului care se află în raporturi contractuale 
cu utilizatorii datele şi informaţiile actualizate, prevăzute la alin. (5), 

la orice aprobare a stabilirii, ajustării sau modificării unui tarif şi/sau 
a valorii reducerii facturii pentru utilizatorii casnici 

(7) În modalitatea de plată a contravalorii serviciului de salubrizare prin 

tarif, autoritatea deliberativă a U.A.T.C IVEȘTI are obligaţia să 
instituie şi să aprobe o taxă de salubrizare pentru utilizatorii care 

beneficiază individual de prestarea serviciului de salubrizare fără 
contract încheiat cu operatorul, de până la de 3 ori mai mare decât 
nivelul rezultat din tarifele cumulate pentru gestionarea deşeurilor 

municipale aplicat utilizatorilor cu contract. 
(8) Plata contravalorii prestaţiilor se face pe baza facturilor emise de către 

operator utilizatorilor, tarife fundamentate în conformitate normele 

metodologice la Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 640/2022. 

(9) Autorităţile administraţiei publice locale ale U.A.T. comuna IVEȘTI au 
obligaţia să încheie contracte, parteneriate sau alte forme de 

colaborare cu toate organizaţiile licenţiate care implementează 
obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorilor şi să pună la 
dispoziţia acestora cantităţile de deşeuri sortate, corespunzător cotei 

de piaţă deţinute, care se publică trimestrial pe site-ul oficial al 
autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului 

(10) Sumele aferente gestionării deşeurilor de ambalaje municipale 
încasate de către autorităţile administraţiei publice locale ale U.A.T. 

comuna IVEȘTI de la organizaţiile care implementează obligaţiile 
privind răspunderea extinsă a producătorilor se reflectă în reducerea 

facturii şi se utilizează exclusiv în scopurile pentru care sunt 
destinate. 

 

 
 
 



CAPITOLUL IV 
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE 

 
 

Articolul 13 

Autorităţile administraţiei publice locale ale U.A.T. comuna IVEȘTI, 
vor monitoriza aplicarea prevederilor prezentului regulament. 

 

Articolul 14 
Regulamentul va fi actualizat în funcţie de modificările de natură 

tehnică, tehnologică şi legislative precum şi de recomandările privind 
operaţionalizarea instrumentului economic «plăteşte pentru cât arunci», pe 
baza celor mai bune practici naţionale şi europene din domeniu, emise de 

ANRSC, prin hotărâre adoptată Autorităţile administraţiei publice locale ale 

U.A.T. comuna IVEȘTI. 
 

 
 

        P R I M A R,                                                     SECRETAR GENERAL delegat, 

Gheoca Maricel                                                                Croitoru Cornelia 

 
 
 


