
JUDETUL GIURGIU
COMUNA ROATA DE JOS

CONSILIUL LOCAL

HOTARik REA NR. 79 / 31.10.2019
privind aprobarea Planului de MAsuri de colectare selectiva a deseurilor reciclabile provenite de la

populatie si agentii economici in Comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu

CONSILIUL LOCAL AL COMUNA ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU intrunit in
sedinta ordinark avand in vedere:

- Adresa nr. 420/11.10.2019 emisa de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard "MANAGEMENT
EFICIENT PENTRU UN JUDET CURAT", inregistrata la PrimAria Comunei Roata de Jos, Judetul
Giurgiu sub nr. 19220/11.10.2019,

- Raportul de aprobare a Primarului Comunei Roata de Jos nr. 503/2183/15.10.2019;
- Raportul de specialitate intocmit de responsabilul cu implementarea colectarii deseurilor, d-na.

Moise Adriana Alina, consilier grad profesional superior in cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului
Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, inregistrat cu nr. 496/2176/15.10.2019,

- Prevederile O.U.G nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu cu modificata i completata de
OUG nr.48/2017;.

- Prevederile Legii nr.211/2011, privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Prevederile, art. 3, art. 7, aim. (1) din Legea 132/2010, privind colectarea selective a deseurilor in
institutiile publice si prevederile art. 49, lit. "e" din Legea 27/2007, privind aprobarea Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr. 61/2006, pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului
nr. 78/2000, privind regimul deseurilor;

- In conformitate cu prevederile art. 129, aim. (2), lit. "b" si lit. "d", aim. (7), lit. "i" din din
Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

e) Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul
Giurgiu numerele: 543/2223/28.10.2019, 544/2224/28.10.2019 si 545/2225/28.10.2019;

In temeiul prevederilor art.196, alin.(1), lit.a) si art. 139, alin. (3), lit. "e" din din Ordonanta de
Urgenta nr. 57/2019, privind Codul administrativ, Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu,
adopta urmatoarea

HOTARARE

Art.!. Se aproba Planul de Masuri de colectare selectiva a deseurilor reciclabile provenite de la
populatie si agentii economici in Comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu, conform anexei la prezenta
hotarare, anexa cc face parte integranta din aceasta.

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul comunei Roata de
Jos, Judetul Giurgiu.

Art.3. Prezenta hotarare, insotita de Anexa, va fi comunicata compartimentului cu atributii de
mediu, viceprimarului comunei, administratorului public, Serviciului de Gospodarie Comunala Roata de
Jos, se va aduce la cunostiinta publicd prin afisare la sediul autoritatii publice locale i se va comunica
Institutiei Prefectului Jus tIktttl, in vederea exercitarii controlului de legalitate.

PRESEDINT
STAFIE MIH Contrasemneaza pentru lega

SECRETAR GENE
ALEXANDRESCU CA ANTA
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Presedinte de sedinta
Stafie Mihai

JUDETUL GIURGIU
COMUNA ROATA DE JOS

CONSILIUL LOCAL

SecretEfrpfilal .T.
Alexarideescu Ca ia Constanta

PLAN DE MASURI
ectiva a deseurilor reciclabile provehite de la populatie

si agentii economici in comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu

Planul de masuri privind colectarea selectiva a deseurilor reciclabile rezultate de la populatia
comunei Roata de jos, este elaborat in conforrnitate cu prevederile Legii nr.211/ 2011 privind regimul
deseurilor. Scopul elaborarii planului consta in cresterea gradului de reciclare si de valorificare a deseurilor
colectate selectiv, respectiv cresterea gradului de informare si de constientizare, precum si educarea
cetatenilor Cu privire la colectarea selectiva si managementul deseurilor. In calitate de stat membru al
Uniunii Europene, in ceea ce priveste deseurile, Romania are de indeplinit urmatoarele objective.

- Sa atinga pana in anul 2022, un nivel de pregatire pentru reutilizarea si reciclare de minimum 50%
din masa totala a cantitatilor de deseuri, cum ar fi hartia, plastic si sticla provenind din deseurile menajere
si dupa caz, provenind din alte surse, in masura in care aceste fluxuri sunt similare deseurilor care provin
din deseurile menajere;

- Sa atinga pana in anul 2022, un nivel de pregatire pentru reutilizarea si reciclare si alte operatiuni
de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere rambliere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui
alte materiale, de minim 70% din masa cantitatilor de deseuri nepericuloase provenite din activitatile de
constructie si demolari;

- Sa colecteze separat biodeseurile in vederea compostarii si/sau fermentarii acestora;
- Sa reduca cantitatea de deseuri biodegradabile la depozitare la 35% din cantitatea de deseuri

depozitata la nivelul anului 1995;
- Sa atinga anual, o cantitate colectata de 4 kg/locuitor de deseuri electrice;
- Sa atinga un obiectiv de 60% de valorificare a deseurilor de ambalaje din totalul de ambalaje

introduse pe piata nationala;

I. Numele si datele de contact ale responsabilului cu organizarea colectarii selective la
nivelul Comunei Roata de Jos

Conform Legii nr.211/2011, privind regimul deseurilor, APL—urile sunt responsabile cu gestionarea
deseurilor municipale, avand urmatoarele obligatii:
- Asigurarea spatiilor necesare pentru colectarea separata a deseurilor, dotarea acestora cu

containere specifice fiecarui tip de deseu, precum si fimctionalitatea acestora;
- Biodeseurile trebuie colectate separat, in vederea compostarii si fermentarii acestora - art.31,
alin.(1), lit. a).
- Deseurile biodegradabile provenite din parcuri si gradini trebuie colectate separat si transportate
la statiile de compostare sau pe platforme individuale de compostare - art.31, alin.(2).
- Incurajarea compostarii individuale in gospodarii a resturilor alimentare provenite din bucataria

proprie sau a deseurilor vegetale din gradina privata - art.31, alin.(1), lit.d).
Avand in vedere prevederile OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu cu modificarile si

completarile ulterioare, administratia publica locala poate fi penalizata dupa cum urmeaza:
- o contributie de 100 lei/tona, datorata de unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz,

subdiviziunile administrativ — teritoriale ale municipiilor, in cazul neindeplinirii obiectivului anual de
reducere cu 15% a cantitatilor de deseuri municipale eliminate prin depozitare, plata facandu-se pentru
diferenta dintre cantitatea efectiv depozitata si cantitatea reprezentand 85% din cea depozitata in anul
anterior;

I. Stabilirea unor objective cantitative de reducere si reciclare a deseurilor



1. Scopul planului

Stabilirea si implementarea unui sistem de reguli si masuri in vederea asigurarii colectarii selective
a urmatoarelor tipuri de deseuri: hartie — carton, metal, plastic, sticla alba/colorata pentru buna desfasurare
a colectarii deseurilor din Comuna Roata de Jos.

Situatia actuala privind colectarea deseurilor menajere si reciclabile (plastic, hartie — carton)
in Comuna Roata de Jos.

Prin implementarea proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul
Giurgiu ", pe raza Comunei Roata de Jos,au fost construite paltforme dotate cu:

- Platforme tip 1 dotate Cu:
o 1 containere pentru desuri mixte — 1.100 litri

In cadrul proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Giurgiu " se
prevede stimularea compostarii individuale , dar nu a fost prevazuta achizitionarea de unitati pentru
compostarea individuala.

Obiective:
1. Cresterea gradului de informare si de constientizare a unui procent de 80% din numarul total al

populatiei de pe raza Comunei Roata de Jos;
Termen: 2021

2. Cresterea gradului de colectare a deseurilor reciclabile provenite din gospodarii de la 5% in
anul 2019 la 60%;
Termen: 2021

3. Implementarea instrumentului economic "plataste pentru cat arunci", minim 15%;
Termen: 2021

Actiuni intreprinse in vederea indeplinirii obiectivelor propuse :

Obiectiv:Cresterea gradului de informare si de constientizare a unui procent de 80% din
numarul total al populatiei de pe raza Comunei Roata de Jos
Actiuni:
1.1 organizare campanii de informare a populatiei cu privire la necesitatea colectarii selective
a deseurilor;
1.2 organizare campanii de ecologizare in Comuna Roata de Jos prin implicarea tinerilor si
cetatenilor..

Obiectiv: Cresterea gradului de colectare a deseurilor reciclabile provenite din gospodarii Si
agenti economici de la 5% in anul 2019 la 60% in anul 2021.

Actiuni:
2.1 implementarea sitemului de colectare a deseurilor reciclabile in unitatile de invatamant de
pe raza comunei, prin stimularea elevilor sau a unitatilor de invatamant;

2.2 distribuirea sacilor pentru colectarea deseurilor reciclabile la gospodarii individuale din
Comuna Roata de Jos , prin operatorul economic ;
2.3 monitorizarea graficului de colectare a deseurilor reciclabile stabilit atat pentru agentii

economici cat si pentru populatie.

3 Obiectiv:
Implementarea instrumentului economic "plateste pentru cat arunci "
Actiuni:



3.1 organizare campanii de informare cu privier la avantajele implementarii instrumentului;
3.2 distribuirea in anul 2019 a recipientelor de colectare a deseurilor reziduale ;

2. Tipuri de containere

In fiecare platforma se vor amplasa cate 3 recipiente de colectare selectiva a deseurilor
astfel:
Albastru pentru deseurile din hartie-carton
Galben pentru deseuri de metal si plastic
Verde pentru sticla alba/colorata

3.0bligatiile cetatenilor

Fiecare persoana este obligata sa selecteze deseurile prin punerea deseurilor in recipientul
corespunzator, respectiv hartie — carton in recipientul de culoare albastra, deseurile de metal si plastic in
recipientul de culoare galbena si sticla alba/colorata in recipientul de culoare alb/verde.

Nerespectarea indatoririlor cetatenilor si agentilor economici de pe raza Comunei Roata de Jos
privind separarea deseurilor pe categorii, asa cum este specificat in Legea nr. 211/2011 privind regimul
deseurilor, se sanctioneaza contraventional .,

Agentii economici de pe raza Comunei Roata de Jos au obligatia de a preda operatorului de
salubritate deseurile reciclabile si alte tipuri de deseuri . Neconformarea se sanctioneaza contraventional
conform legislatiei in vigoare.

Operatorul de salubritate are obligatia de a respecta planul de colectare a deseurilor reciclabile de
la agentii economici stabilit de catre administratia publica locala.Graficul de colectare va fi adus la
cunostinta agentilor economici.

4. Modalitatea de colectare si valorificare a deseurilor reciclabile

In baza prevederilor art.16, alin.(1), autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ teritoriale au
obligatia sa organizeze, sa gestioneze si sa coordoneze activitatea de colectare selectiva a deseurilor de
ambalaje de la populatie, inclusiv a deseurilor periculoase de ambalaje, potrivit dispozitiilor Legii
serviciului de salubrizare a localitatii nr.101/2006, cu modificarile ulterioare, astfel incat sa se obtina cel
putin trei fi-actii, respectiv hartie-carton, plastic si metal, sticla, in vederea indeplinirii prevederilor din planul
judetean de gestionare a deseurilor, prin:
- serviciul public de salubrizare

- colectarea in vederea valorificarii deseurilor de ambalaje municipale, care nu fac obiectul colectarii prin
serviciul de salubrizare, de catre un operator economic autorizat, in conditiile legii.

Implementarea sistemului de colectare a deseurilor reciclabile in unitatile de invatamant de
PC raza orasului, prin stimularea elevilor sau a unitatii de invatamant.

Unitatile de invatamant de pe raza Comunei Roata de Jos in colaborare cu administratia publica
locala si operatorul economic, pot organiza campanii de colectare a deseurilor reciclabile.

In vederea implementarii obiectivului propus unitatile de invatamant vor avea obligatia de a
organiza campanii de educare a elevilor privind necesitatea colectarii selective a deseurilor provenite din
gospodarie si depozitarea acestora separat in containerele special amplasate la platformele de colectare a
deseurilor.

Totodata unitatile de invatamant vor organiza pe parcursul anului scolar campanii de colectare a
deseurilor reciclabile. Pentru colectarea deseurilor periculoase, A.D.I "Menegement efficient pentru un
judet curat "Giurgiu , pune la dispozitia unitatilor de invatamant recipiente speciale pentru colectarea
bateriilor si a DEEE-urilor (echipamente electice si electronice). In functie de implicarea de care dau dovada
atat elevii cat si unitatile de invatamant vor fi premiati, premiile constand atat in diplome cat si in produse
necesare activitatilor scolare.

5. Programul de raportare a rezultatelor



Persoana responsabila cu protectia mediului din cadrul operatorului economic are obligatia de a
raporta lunar cantitatile colectate si valorificate si de a tine evidenta deseurilor intr-un registru de evidenta
a deseurilor colectate selectiv.

Deseurile colectate selectiv vor fi cantarite la predarea catre agentul economic autorizat, jar
cantitatile vor fi consemnate intr-un registru de evidenta a deseurilor colectate selectiv, conform modelului
prevazut in Anexa 1 — Registrul de evidenta a deseurilor colectate selectiv, care face parteintegranta din
prezentul plan.

Datele din registru vor fi raportate lunar catre Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Giurgiu
si Primaria Comunei Roata de Jos.

Operatorul economic are obligatia sa amplaseze in spatiile de depozitare containere de mare
capacitate pentru colectarea selectiva a deseurilor.

ANEXA 1 — Registrul de evidenta a deseurilor colectate selectiv

A. Date de identificare

Denumirea institutiei:
Sediul:
Date de contact:

B. Detalii despre institutie

Numarul de salariati:

C. Cantitatea de deseuri colectate

Luna .............................an .............

Nr.crt. Denumirea deseului Codul deseului Cantitatea colectata
1. Ambalaj hartie-carton 15 01 01
2. Ambalaj material plastic 15 01 02
3. Ambalaj sticla alba/colorata 15 01 07

Pri
Ghidkiac Marin

Consilier superior responsabil pentru implementarea colectarii selective
Moise Adriana Alina


