
JUDEŢLI GALA ŢI 
MUNICIPIUL TECUCI 

HOT ĂŞ ÂREA 
NR. 	 

Privind: Aprobarea densitatilor pe fractii de deseuri colectate de Soc.Companla de 
Utilitati Publice S.R.L. Tecucl.  
Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae , Primarul Municipiului Tecucl, jud.Gala ţi; 
Număr de inregistrare şl data depunerii proiectulul --  9-g g3g74%-/?-  2:),(49  

Consillul Local al Municiplului Tecucl, judeţul Galaţi, intrunit in şedinţă  (c2.614,11-kit5; 	in 
data de  V. /2 7,0f  ; 

Având in vedere: 
- expunerea de motive a Iniţiatorului, 7nregistrată  sub nr. 97f93? »g;/2- 24)-/4  
- raportul de spşcialitate intocmit de Serviclul Monitorizare Servicil Publice, inregistrat 

sub nr  9Tg , g 	l/g--/2 ' 2  

- raportullrapoartele de avizare allale comisiel /comisillor de specialltate 

- Contractul de delegare a gestiunil nr. 35960/30.06.2017 aprobat prin HCL 
96115.05.2017, inchelat cu soc. Companla de Utilitati Publice Tecuci S.R.L ; 

- Av.and in vedere Adresa nr.97285113.12.2018-C.U.P. Tecuci S.R.L. 
- art. 17, alin. ldin Legea 211/2011privind regimul deseurilor modificata si completata 

prin OUG. 74117.07.2018; 
- art.nr.8,alin.(3),Iitera d2  si lit. din Legea nr5112006 privind servicille comunitare de 

utilitati publice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
- art. 2.2 si art. 2.3 din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 11112007 privind aprobarea caletului — 

cadru de sarcini al serviclulul de salubrizare 
- Ordinul Presedintelul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 cu privire la Regulamentul cadru al 

serviclulul de salubrizare a localitatilor; 
- art.36,alln. (2), lit. a), c) si d), 	 a, alin.(6), pct. 14 si art. 128, alln.(3) din 

legea 21512001 privind administratla publica locala, republicata cu modificadle si 
completarile ulterloare. 

in baza prevederilor 
-Decizia C.C.R. nr. 384/2018 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 702/13.08.2018; 
-art.45, alln (1), şi art.115 alin.1, lit.b) din Legea 21512001 privind administra ţia publică  
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂ R Ă  Ş TE: 

Art.l. Se aprobă  Anexa nr. 1 ce contine densitatile stabilite prin cantarire si masurare 
pentru diferite tipuri de deseuri. 
Art.2. Orice prevedere wntrara prezentei hotararl, se abroga. 
Art3. Prezenta hotăra're va tl adusă  la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecucl, 
si Administratorul soc. Compania de Utilitati Pubke Tecuci 
Art4. Prezenta hotăr-ăre va fi adusă  la cunostinţa celor interesaţi prin grija secretarului 
Municiplului Tecuci. 

PREŞEEM4TE DE‘$54(14ZW)14 	 SECRETAR. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALA ŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 

NR. 	77,7k, /  7 ,  2,0 (16 

Privind: Aprobarea densitatilor pe fractil de deseuri colectate de Soc.Compania de 
Utilitati Publice S.R.L. Tecuci.  

Prin adoptarea OUG 74/17.07.2018, au fost aduse o serie de modificari şi completari 
unor acte normative din domeniul salubritatii si anume: Legii nr. 21 1/201 1 privind regimul 
deşewilor, Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje şi Ordonanţei de urgenţă  a Guvemului nr. 196/2005 privind Fondul 
pentru mediu. Potrivit art. 17, alin. 1 din Legea 211/2011, modificat prin ordonanta sus 
mentionata sunt stabilite o serie de obligatil pentru Autoritatile administratiei publice locale 
si pentru operatorul serviciului public de salubrizare: 
- sa asigure colectarea separata pentru cel putin deseurile de hartie, metal, plastic si 
sticla din deseurile municipale; 
- sa implementeze incepand cu data de 01.01.2019 instrumentul economic„plateste 
pentru cat arund" bazat pe urmatoarele elemente :volum, frecventa, greutate ,saci de 
colectare personalizati 
- sa stabileasca si sa aprobe incepand cu data de 01.01.2019 pentru beneficiarii 
servicillor ,tarife distincte pentru urmatoarele tipuri de deseuri: hartie, metal, plastic ,sticla 
si pentru restul deseurilor menajere. 

Pentru stabilirea tarifelor distincte,operatorul de salubritate trebuie sa determine prin 
masuratori, densitatea in Kg/Mc pentru fiecare din deseurile respective. Cantitatea totala 
de deseuri de hartie,metal,plastic si sticia din deseurile municipale se calculeaza pe baza 
cleterminarilor de compozitie realizate de catre operatorul de salubrizare. 
Avand in vedere aceste aspecte, consideram ca este necesara si oportuna promovarea 
prolectului de hotarare. 

PRI11/1AR 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALA ŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

SERVICIUL MONITORIZARE SERVICH PUBLICE 

RAPORT DE SPECL44,ITATE 
NR. 	  

Privind Aprobarea densitatilor pe fractil de deseuri colectate de Soc.Compania de 
Utilitati Publice S.R.L. Tecuci.  

Potrivit angajamentelor luate in fata Comisiei Europene, Romania trebuie sa 
interpinda toate masurile necesare implementaril unor instrumente economice, deosebit 
de importante pentru modemizarea gestionarii.deseurilor , dar si pentru implementarea 
legislatiel europene in domeniu. Instrumentele economice care trebuie implementate sunt: 
"plă teşte pentru cât arunci", "răspunderea extinsă  a producă torului" şi "taxa la depozitare". 
Pentru a pune in aplicare instrumentele economice "pl ă teşte pentru cât arunci" şi 
"răspunderea extinsă  a producătorului" a fost necesară  modificarea şi completarea 
legislaţiei in domeniu, astfel incât să  fie stabifite clar responsabilităţile şi obligaţille tuturor 
actorilor implicaţi, ţinând cont inclusiv de modificările aduse prin promovarea pachetului 
economiei circulare. Astfel, OUG 74/17.07.2018 aduce o serie de modificari şi completari 
unor acte normative din domeniul salubritatil si anume: Legii nr. 21 1/201 1 privind regimul 
deşeurilor, Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje şi Ordonanţei de urgenţă  a Guvemului nr. 196/2005 privind Fondul 
pentru mediu. 

Potrivit art. 17, alin. 1 din Legea 211/2011, modificat prin ordonanta sus mentionata 
sunt stabilite o serie de obligatil pentru Autoritatile administratiel publice locale si pentru 
operatorul serviciului public de salubrizare: 
- sa asigure colectarea separata pentru cel putin deseurile de hartie, metal, plastic si 
sticla din deseudle municipale; 
- sa determine prin masuratori, densitatea in Kg/Mc pentru fiecare din deseurile respective 
- sa implementeze incepand cu data de 01.01.2019 instrumentuI economic „plateste 
pentru cat arunci" bazat pe unul din urmatoarele elemente: volum, frecventa, greutate, 
saci de colectare personalizak 

ln acest sens comisia numita prin Decizia nr401/10.12.2018 a procedat la stabilirea 
densitatilor pentru fractille de deseuri prin cantarire si masurare tinand cont de mai multi 
factori :umiditate ,compozitie ,grad de compactare,etc. 

Masuratorile au fost centralizate in Anexa nr 1. 
Avand in vedere cele expuse mai sus, consideram ca prolectul de hotarare indeplineste 

conditiile de legalitate, fapt pentru care 11 supunem spre aprobarea Consiliului local, in 
forma 

Servicia! 31-offi~ Servicii Publice 



// ,?". 	248 Anexa nr 1 Ia HCL nr 	(2. 0/  

Densitatile stabilite prin cantarire si masurare pe fractil conform P.V. 
nr.7992/12.12/2018 intocmit de comisia stabilita prin decizia nr .401/10.12.2018. 

-un mc de deseuri din plastic = 200 Kg; 
-un mc de deseuri din hartie-carton = 200 Kg; 
-un mc de deseuri din sticla = 300 Kg; 
-un mc de deseuri din metal = 350 Kg; 
-un mc de deseuri menajere = 400 Kg; 
-un mc de deseuri biodegradabile(masa verde) = 300 Kg 

Serviciul Monitorizare Servicii Publice 


