
 

                         R O M Â N I A 
       JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA CANESTI 
__________CONSILIUL LOCAL CANESTI____________	
	

                     H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea Planului de măsuri privind  

colectarea selectivă a deşeurilor 
	

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  CANESTI , JUDETUL BUZAU :  
Avand in vedere :   
	

- expunerea de motive a primarului comunei dl Stoica MARIN , înregistrată la nr. 
1.430 din  28 mai 2019 ; 
- raportul de specialitate intocmit de catre compartimentul contabilitate , înregistrat 
la nr. 1.431din  28 mai 2019 ; 
- raportele de avizare pe fond la proiectul de hotărâre , emis de Comisiile de 
specialitate ale Consiliului Local Canesti , inregistrat la nr. 1438/1439/1440 din                
29 mai 2019 anexate la hotărâre ; 
- prevederile art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 20 din 22.04.2019 privind 
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau  pe 
anul 2019 ;	
 In baza prevederilor : art. 1 , art. 90 din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 
195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin 
LEGEA nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ;  
- art. 6 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la                
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. (7 -14) din LEGEA nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a 
deşeurilor în instituţiile publice ;   
- art. 1 şi art. 17 din LEGEA nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*)privind 
regimul deşeurilor*) ;  
- art. 7 alin. (2) din Codul civil ; 
- art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată ; 

In temeiul :	art. 36 , alin. (2) , lit. „b şi d ” , alin. (4) , lit. „e şi f ” , alin. 
6 , lit. „a” punctul 9 şi 14 , art. 45 , alin. (1) coroborat cu prevederile art. 
115 , alin. (1) , lit. ’’b’’ alin. ( 3 , 4 , 5 , 6 si 7 ) din Legea nr. 215 / 2001 
privind administraţia publică locală (*actualizata*) (*republicată*) 
modificata si completata :  

H O T Ă R Ă S T E : 
 

Art.1 (1) Se aprobă PLANUL DE MASURI privind colectarea selectivă a deşeurilor 
la nivelul Primariei comunei Căneşti , judeţul Buzău  ;  
          (2) Planul de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor este prevăzut 
în ANEXA care face parte integrantă din prezenta hotărâre .  
	
Art.2	Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor 
interesate   ( Institutia Prefectului – Judetul Buzau, Primarului comunei , etc.) . 
	
 

       PRESEDINTE DE SEDINTA  , 
Consilier local , Viorel – Gabriel MIRIŢESCU 

 

 CONTRASEMNEAZA,                                                                                                                                                                                   
Secretar comuna,  Vasile EPURAN  

Nr. 26. Canesti , Buzău - 30 mai 2019 ; 
„Aceast	proiect	de		hotărârea	a	fost	adoptat	de	Consiliul	local	al	comunei	Canesti	,	judetul	Buzau	in	sedinta	
din	 data	 de	 30	 mai	 2019	 ,	 cu	 respectarea	 prevederilor	 art.	 45	 ,	 alin.	 	 (1)	 din	 Legea	 nr.	 215/2001	 a	
administratiei	 publice	 locale	 ,	 republicata	 si	 actualizata	 cu	 	 un	 numar	 de	7(şapte)	 	 voturi	 „pentru”,	 ”-	 „	
abţineri”	 si	„–„	 impotriva	din	numarul	 	 total	de	8(opt)	 	 consilieri	 locali	 în	 funcţie	 ,	 si	 	7(şapte)	 consilieri	
prezenti	la	sedinta	„;	
Dact.	E.V.	Red.	E.V.	Ex.	2	
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COMUNA CĂNEŞTI , JUDEŢUL BUZĂU 
 
 

                                                                           ANEXA 
la Hotărârea Consiliului Local   

                                                                              nr. 26 din 30 mai 2019 

 
PLAN DE MĂSURI 

 
privind colectarea selectivă a deşeurilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Reciclarea reprezintă colectarea, separarea şi procesarea unora 

dintre componentele deşeurilor în vederea transformării lor în produse 

utile. 

 Fiecare dintre noi trebuie să conştientizăm faptul că dacă nu 

acţionăm în direcţia colectării selective a deşeurilor ce se generează 

zilnic (hârtie şi carton, recipienti plastic, sticlă sau metal şi altele) şi le 

aruncăm amestecat în pubele sau containere, acest lucru se va 

reflecta foarte curând în gradul de poluare al factorilor de mediu cât şi 

în epuizarea unor resurse naturale”. 
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GENERALITĂŢI 

 
Introducere 

 
 DEŞEURILE  
 

Deşeul este o parte dintr-o materie sau dintr-un material rezultat în urma 

unui proces tehnologic de realizare a unui produs şi neutilizabil în cursul aceluiaşi 

proces. 

După provenienţa lor, deşeurile pot fi:  

- industriale (provenite din prelucrarea resurselor prin diferite tehnologii),  

- menajere (provenite din activităţi menajere),  

- metabolice (provenite din procese biologice, de exemplu, dejecţiile). 

 În ecosistemele urbane rezultă zilnic cantităţi imense de deşeuri, care nu pun 

numai probleme de spaţiu pentru depozitare sau estetică, ci sunt şi o sursă de 

poluare ameninţând sănătatea oamenilor. 

Toate deşeurile degradează mediul înconjurător, contaminează apele 

subterane (modul de depozitare face posibilă infiltrarea apei de ploaie, care 

antrenează substanţe poluante şi germeni patogeni). 

 Deşeurile menajere sunt reziduurile solide colectate de la instituţii, locuinţele 

populaţiei, fabrici, firme, constituite în general din hârtie, plastic, material textil, 

ceramică, sticlă, ambalaje, baterii, anvelope, uleiuri şi, nu în ultimul rând, resturi 

alimentare şi altele.  

Depozitarea deşeurilor menajere este recunoscută ca generatoare de impact şi 

risc pentru mediu şi sănătatea publică.  

Majoritatea acestor deşeuri nu sunt biodegradabile, din cauza faptului că prin 

varietatea substanţelor organice şi anorganice conţinute, procesul degradării aerobe 

şi anaerobe de către microorganisme este dificil de realizat.  

Unele tipuri de deşeuri pot dispărea, în mod natural, din natură prin 

degradare completă: 

- recipientele din metal (cutii de conserve, canistre de combustibil) se 

degradează în aproximativ	150-300 de ani;  

- recipientele din aluminiu (doze de bere sau sucuri) dispar în 300-400 de ani;  

- plasticul (sticlele de suc, ambalaje) nu se degradează, eventual se rupe în 

bucăţi mici care sunt ingerate de animale;  

- obiectele din sticlă nu se dezintegrează niciodată, ele suferă doar un proces 

de fărâmiţare, deci nu sunt integrate niciodată în circuitul materiei în natură. 



Pagină 3 din 12 
  

RECICLAREA DEŞEURILOR  

Reciclarea constă în recuperarea şi prelucrarea unor materiale deja folosite 

pentru a face posibilă refolosirea lor. łinând seama de caracterul limitat al 

resurselor naturale, reciclarea deşeurilor prezintă avantaje ecologice (înlătură 

poluarea mediului) şi economice (economisirea de materii prime şi energie).  

Dezvoltarea economică a unei ţării nu se poate separa de grija pentru un 

mediu sănătos.  

Deşeurile care se valorifică în cea mai mare masură sau integral sunt: 

metalele feroase, neferoase şi preţioase, deşeurile chimice (deşeurile din cauciuc), 

deşeurile din hârtie, textile, sticlă.  

De exemplu, prin reintroducerea în procesul de fabricare a cioburilor de sticlă 

se pot obţine: 20% reduceri ale consumului de energie, 10% reduceri de 

combustibil, 50% reduceri de costuri la materiile prime din care se fabrica sticla 

(nisip de cuart, piatră de var, carbonat de sodiu si alte materiale auxiliare).  

Pentru recuperarea deşeurilor în vederea reciclării este necesară participarea 

întregii populaţii.  

VALORIFICARE ŞI ELIMINAREA DEŞEURILOR  

Valorificarea reprezintă, orice operaţiune menţionată în Legea nr. 211/2011 

privind regimul deşeurilor ca de exemplu: incinerare cu recuperare de energie, 

reciclarea sau recuperarea deşeurilor organice, valorificarea produselor din 

catalizatori, împrăştierea pe sol, în beneficiul agriculturii sau pentru reconstrucţie 

ecologică, inclusiv operaţiunile de compostare şi alte procese de transformare 

biologică. 

Eliminarea deşeurilor reprezintă orice operaţiune prevazută în LEGEA nr. 

211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) privind regimul deşeurilor*) , dintre care:  

- depozitarea pe sol şi în subsol;  

- injectarea în subteran;  

- evacuarea deşeurilor în mediu acvatic;  

- incinerare pe sol, pe mare; stocare permanentă.  
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IMPACTUL DEŞEURILOR ASUPRA MEDIULUI ÎN ROMÂNIA 

 În general, ca urmare a lipsei de amenajari şi a exploatării deficitare, 

depozitele de deşeuri se numără printre obiectivele recunoscute ca generatoare de 

impact şi risc pentru mediu şi sănătatea publică.  

Principalele forme de impact şi risc determinate de depozitele de deşeuri 

orăşeneşti şi industriale, în ordinea în care sunt percepute de populatie, sunt:  

- modificari de peisaj şi disconfort vizual;  

- poluarea aerului;  

- poluarea apelor de suprafaţă;  

- modificari ale fertilităţii solurilor şi ale compoziţiei biocenozelor pe terenurile 

învecinate.  

Poluarea aerului cu mirosuri neplacute şi cu suspensii antrenate de vânt este 

deosebit de evidentă în zona depozitelor oraşeneşti actuale, în care nu se practică 

exploatarea pe celule şi acoperirea cu materiale inerte.  

Depozitele neimpermeabilizate de deşeuri urbane sunt deseori sursa infestării 

apelor subterane cu nitraţi şi nitriţi, dar şi cu alte elemente poluante.  

Atât exfiltraţiile din depozite, cât şi apele scurse pe versanţi influentează 

calitatea solurilor înconjuratoare, fapt ce se repercutează asupra folosinţei acestora. 

În termeni de biodiversitate, un depozit de deşeuri înseamna eliminarea de pe 

suprafaţa afectată, a unui numar de 30-300 specii/ha, fără a lua în considerare 

populaţia microbiologica a solului. În plus, biocenozele din vecinatatea depozitului 

se modifică în sensul că: în asociaţiile vegetale devin dominante speciile ruderale 

specifice zonelor poluate, iar unele mamifere, păsări, insecte parăsesc zona, în 

avantajul celor care îşi gasesc hrana în gunoaie (şobolani, ciori).  

 Deşi efectele asupra florei şi faunei sunt teoretic limitate în timp la durata 

exploatării depozitului, reconstrucţia ecologica realizată după eliberarea zonei de 

sarcini tehnologice nu va mai putea restabili echilibrul biologic iniţial, evoluţia 

biosistemului fiind ireversibil modificată.  

Actualele practici de colectare transport/depozitare a deşeurilor urbane 

faciliteaza înmulţirea şi diseminarea agenţilor patogeni şi a vectorilor acestora: 

insecte, şobolani, ciori, câini vagabonzi.  

Deşeurile, dar mai ales cele industriale, constituie surse de risc pentru 

sănătate datorită continuţului lor în substanţe toxice precum metale grele (plumb, 

cadmiu), pesticide, solvenţi, uleiuri uzate. 
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 Problema cea mai dificilă o constituie materialele periculoase (inclusiv 

nămolurile toxice, produse petroliere, reziduuri de la vopsitorii, zguri metalurgice) 

care sunt depozitate în comun cu deşeuri solide orăşeneşti.  

Această situaţie poate genera apariţia unor amestecuri şi combinaţii 

inflamabile, explozive sau corozive; pe de altă parte, prezenţa reziduurilor menajere 

uşor degradabile poate facilita descompunerea componentelor periculoase complexe 

şi reduce poluarea mediului.  

Un aspect negativ este acela că multe materiale reciclabile şi utile sunt 

depozitate împreună cu cele nereciclabile; fiind amestecate şi contaminate din 

punct de vedere chimic şi biologic, recuperarea lor este dificilă.  

Tocmai la reciclare trebuie să lucrăm şi la impunerea de către guvern, a 

colectării selective, pentru a putea recicla eficient, stabilind, în condiţiile legii, 

asigurarea cu prioritate a unor terenuri în vederea realizării depozitelor şi 

instalaţiilor de colectare, reciclare şi de eliminare a deşeurilor pentru localităţi, care 

constituie cauză de utilitate publică.  

CONCLUZIE  

Colectare, reciclare şi tratarea deşeurilor, reprezintă o prioritate şi se 

regăseşte şi în angajamentele asumate de România faţă de Uniunea Europeană.  

Legea 27 din 2007, este actul normativ care obligă românii să sorteze 

deşeurile. 

Astfel prin Legea 132 din 2010 cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor, 

prin care toate instituţiile publice, au obligaţia să implementeze, cât mai rapid, un 

plan de colectare a deşeurilor sortate în cadrul instituţiilor  publice, acest act 

normativ este un prim pas, orientat spre a educa şi a conştientiza, angajaţii 

instituţiilor publice dar şi a cetăţenilor, cu privire la importanţa reciclării deşeurilor.  

Resursele naturale mondiale sunt limitate, a contribui la conservarea şi 

refolosirea resurselor existente este mai mult decât o bună politică civică, este exact 

ceea ce trebuie făcut.  

Prin transformarea deşeurilor în resurse utilizabile, reciclarea oferă o 

modalitate de administrare a deşeurilor solide reducând poluarea, conservă energia, 

crează locuri de muncă şi dezvoltă industrii manufacturiere mai competitive.  

La fel ca şi deversarea deşeurilor în zone special amenajate sau arderea lor în 

incineratoare, reciclarea costă şi ea bani.  
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Cointeresarea societaţii în reciclare presupune o conştientizare deplină a 

beneficiilor şi costurilor economice şi de mediu ale reciclarii, comparativ cu 

consumurile unilaterale de resurse şi stocarea produselor uzate în zone special 

amenajate sau arderea lor în incineratoare. Când se iau în considerare toţi aceşti 

factori, devin evidente avantajele reciclării.  

Toate aceste considerente conduc la concluzia că gestiunea deşeurilor 

necesită adoptarea unor măsuri specifice, adecvate fiecarei faze de eliminare a 

deşeurilor în mediu.  

Astfel trebuie elaborate legi, împreună cu norme de aplicare, precum şi 

proiecte de gestionare şi implementare a sistemelor eficiente de reciclare a 

deşeurilor, atât la nivel local cât şi naţional şi implicit internaţional, pentru a 

contribui cum se cuvine la protejarea naturii şi a mediului înconjurător.  

Asigurarea unui cadru pentru un sistem durabil de gestionare a deşeurilor, 

care să asigure îndeplinirea obiectivelor şi ţintelor în conformitate cu legislaţia în 

vigoare. 

În concluzie, pornind de la cele menţionate şi în conformitate prevederile art. 

7 din Legea 132/2010 se elaboreaza Planul de măsuri privind colectarea selectivă a 

deşeurilor, ce poate fi considerat, un instrument de planificare. 

 
Art. 1. - (1) Pentru desfăşurarea în bune condiţii a colectării selective în 

cadrul instituției, această activitate se realizează sub coordonarea d-lui                            

Mihu Florinel , în calitate de responsabil cu colectarea selectivă a deșeurilor. 

(2) Persoana responsabilă cu colectarea selectivă poate fi contactată la 

numărul de telefon 0752006916 , adresă de mail: primariacanesti@yahoo.com. 

 
Art. 2. – (1) Colectarea selectivă a deşeurilor presupune separarea la sursa 

de generare pe următoarele categorii:  

a) deşeuri de hârtie şi carton; 

b) deşeuri de metal şi plastic; 

c) deşeuri de sticlă.  

(2) Scopul colectării separate a acestor categorii îl constituie necesitatea de a 

evita contaminarea deşeurilor prin amestecarea acestora şi asigurarea unei calităţi 

acceptabile de către reciclator. 

 
Art. 3. – (1) Colectarea selectivă a deșeurilor în instituție se efectuează prin 

depozitarea deșeurilor menajere în baterii mici de 60 l după cum urmează: 

a) bateria galbenă: deşeuri de plastic şi metal; 

b) bateria albastră: deşeuri de hârtie şi carton; 
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c) bateria verde: deşeuri de sticlă. 

(2) Totodată, vor fi amplasate recipiente de colectare selectiva, pe culori, si 

marcate pe categorii de deșeuri la căile de acces din cadrul instituției. 

(3) În exteriorul clădirii sunt amplasate trei eurocontainere cu capacitate de 

500 l pentru cele trei fluxuri colectate separat pentru stocare temporară a 

deşeurilor precolectate în interiorul instituţiei care vor îndeplini condiţiile referitoare 

la culoare şi marcare impuse prin art. 9 din Lg 132/2010.   

 

 REGULI DE COLECTARE A DEŞEURILOR  

 
ANGAJAŢII INSTITUłIEI PUBLICE AU OBLIGAŢIA DE A 
RESPECTA URMĂTOARELE REGULI DE COLECTARE A DEŞEURILOR.  
 

HÂRTIA  

 
Se sortează hârtia reciclabilă, de gunoiul menajer.  

 

Trebuie separate şerveţelele de hârtie, hârtia igienică, şerveţelele umede sau 

ambalajele pentru mâncare, aceste tiputi de deşeuri nu se reciclează.  

Nu se dă spre reciclare hârtie murdară sau foarte sifonată. Trebuie sortate 

ziarele, revistele, cărţile, foile, agendele, astfel încât să stea uniform într-un teanc 

cât mai presat. 

 

Reciclarea înseamna şi economie  

 

Trebuie înlocuită utilizarea hârtiei cu o metoda mai economică sau mai 

rapidă. Soluţii agenda pe telefonul mobil, calculator sau laptop şi renunţarea la cea 

clasică. În locul ziarelor editate, se pot citi ziarele Online .Trebuie profitat de toate 

spaţiile libere rămase pe o coala de hârtie, în măsura în care se poate respecta 

ordinea logică şi clară a informaţiilor. Evitarea printării materialelor care nu sunt 

necesare. Documentele importante, contracte, facturi, chitanţe etc. trebuie păstrate 

cel puţin doi ani de zile pentru siguranţă.  
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În momentul în care nu mai sunt de folos şi nu vor mai putea fi solicitate de 

către o instituţie, sau date spre arhivare, atunci este bine a fi distruse prin rupere 

sau secţionare cu un aparat special.  

 

Masuri ce trebuie luate în calcul:  

 

- Fotocopierea sau printarea faţă-verso şi refolosirea hârtiei până la ultimul 

colţişor;  

- Reducerea numarul de copii pentru fiecare document;  

- Refolosirea plicurilor;  

 

Hârtia care se reciclează se împarte în patru categorii:  

 

- Ziare, reviste, refilatură  

- Hârtie offset (albă)  

- Carton duplex, ondulat  

- Amestec (cărţi, ziare, reviste, arhivă)  

 

Pentru a putea fi reciclată, maculatura trebuie să îndeplinească urmatoarele 

condiţii:  
 

- Înainte de a da hârtia la reciclat, trebuie scoase capsele, agrafele, coperţile de 

plastic sau orice alte corpuri care nu sunt de hârtie.  

- Maculatura trebuie sa fie lipsită de corpuri de metal (cutii de conserve, sârmă, 

catarame, fier balotat, şuruburi, litere de la maşinile de tipărit), lemn, sticlă, 

cauciuc, celuloid, celofan, piele, sfori din material textil, cârpe, materiale 

plastice şi sintetice, hârtii şi cartoane caserate cu pânze impregnate sau 

acoperite cu bitum, parafina, polietilenă şi alte raşini sintetice, hârtie de calc, 

hârtie metalizată, hârtie hidrorezistentă, pânze abrazive, hârtii copiative. 

- Maculatura nu trebuie să conţină : praf, pământ, negru de fum, ambalaje de 

la produse toxice.  

- Maculatura nu trebuie să prezinte : degradări datorită putrezirii sau 

mucegăirii.  

- Umiditatea maximă a maculaturii nu trebuie să depasească 12%. 

- Documentele ce conţin date personale, vor fi taiate sau rupte în fâşii, urmând 

ca în acest fel să fie reciclate. 
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PLASTIC ŞI METAL  

 

Plasticul devine deşeu nebiodegradabil, fiind necesari, mii de ani pentru 

descompunerea unei singure sticle. Reciclând plastic, se economiseşte energie 

suficientă pentru funcţionarea unui bec de 60W timp de 6 ore.  

Ambalaje PET şi alte materiale plastice (pungi, folii, cutii de iaurt, butelii de la 

produse cosmetice şi de curăţenie etc.), ce pot fi reciclate. 

Ambalajele se predau, cu dopul sau inelul îndepărtate dar etichetele nu trebuie 

eliminate. Tot înainte de a fi puse în recipiente, din PET-uri se va scoate aerul, 

pentru a nu 25 ocupa mult spaţiu. Etichetele de hârtie nu trebuie îndepărtate. PET 

este prescurtarea de la polietilen tereftalat şi se prezintă sub forma unei răşini (o 

formă de poliester). Mai precis, polietilenul tereftalat este o combinaţie a doi 

monomeri: etilen glicol modificat şi acid tereftalic purificat. Acesta a devenit un 

material foarte răspândit în industria alimentară (îmbuteliere de băuturi 

răcoritoare, apă, lactate, ulei, oţet) şi nu numai, fiind ieftin, uşor, rezistent la şocuri, 

reciclabil. Ceea ce nu intră în această categorie de deşeuri sunt următoarele: 

ceramice, capace de vin, becuri, oglinzi, seringi, baterii de metal sau propan, 

argintării, folie de aluminiu, fier veci, etc.  

Aluminiul este cel mai valoros dintre produsele reciclate. Din recipientele de 

băuturi din aluminiu se realizează noi produse cu aceeaşi destinaţie şi cu un 

consum energetic incomparabil mai mic. Se recomandă ca înainte de depozitarea 

recipientelor în vasul de colectare adecvat, să se verifice că materialul este aluminiu 

cu ajutorul unui magnet. Recipientele trebuie clătite înaintea stocării pentru a nu 

conduce la înmulţirea insectelor. Ele pot fi strivite pentru a ocupa mai puţin spaţiu. 

Aluminiul este un aliat al metalelor, poate fi un component din produse electrice, 

electrocasnice.  

POSIBILITĂŢI DE RECICLARE  

Prin colectarea şi reciclarea acestora, se reduce impactul negativ asupra 

mediului înconjurător. Polietilenul tereftalat reciclat (PET) poate fi folosit pentru: 

fibre de poliester (75%) folosite la rândul lor ca materie primă pentru covoare, 

tapiţerii, jucării, pâsle pentru industria textilă, ca izolaŃie la paltoane, saci de 
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dormit, industria auto ş.a.; folie industrială; chingi şi benzi; noi ambalaje PET 

alimentare şi nealimentare (ex.: cartoane pentru ouă, obiecte de uz casnic etc).  

Un alt aspect pozitiv al reciclării PET-urilor constă în reducerea cantităţilor de 

deşeuri ce merg spre gropile de gunoi; ponderea acestora a crescut înfiorător în 

ultimii ani, ajungând până la 30% din volumul total.  

Plasticul trebuie reciclat, pentru a proteja mediul înconjurător, acesta nu trebuie 

ars deoarece prin arderea plasticului se elimină substanţe care produc boli de 

plămâni, iar într-o perioadă îndelungată pot îmbolnăvi ficatul, rinichii şi sângele. 

Mai mult decât atât, materialele plastice mai complexe cum sunt vinilinul, 

ebonita, bachelita ori cauciucurile, emană prin ardere 26 substanţe care produc 

cancer, atacând în primul rând sângele, care în timp poate îmbolnăvi toate organele 

corpului. 

 

STICLĂ  

Se sortează de celelalte gunoie menajere. Sticla este 100% reciclabilă, 

recuperarea ei salvând un volum important de resurse energetice. Fabricarea sticlei 

din cioburi consumă mult mai puţină energie decât fabricarea ei din materiile prime 

de bază. Sticla reciclată se foloseşte la fabricarea recipientelor pentru băuturi sau 

pentru hrană, precum şi ca izolator în construcţii. În mod normal sticla clară 

(incoloră) recuperată serveşte la fabricarea produselor din sticlă clară, în timp ce 

sticla colorată se foloseşte la realizarea produselor colorate. Din acest motiv unele 

programe de recuperare cer cetăţenilor separarea pe culori a sticlelor recuperate. 

 

Art. 4. Recipientele amplasate în clădire vor fi golite de către personalul 

însărcinat cu efectuarea curăţeniei în funcţie de ritmul de umplere, în containerele 

destinate stocării temporare. 

 
Art. 5. Achiziţionarea containerelor destinate stocării temporare a deşeurilor 

colectate selectiv se va face în condiţiile legislaţiei în vigoare în domeniul achiziţiilor 

publice. 

 
Art. 6. Planșele privind precizarea amplasării locaţiilor vor fi puse în zona 

birouri, în zona magaziilor, precum și în zona sălii de protocol. 
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Art. 7. Deşeurile de altă natură decât deşeuri de ambalaje corespunzătoare 

fluxurilor de material gestionate în cadrul sistemului de colectare selectivă rezultate 

din zona de birouri se depun în containerul exterior.  

 
Art. 8.  Angajaţii instituţiei vor fi obligaţi să colecteze separat deşeurile 

generate prin respectarea inscripţionărilor de pe recipientele destinate colectării 

selective. 

 
Art. 9. Această obligativitate va fi reglementată prin dispoziţie a primarului, 

care va prevede de asemenea răspunderea disciplinară şi măsurile aplicabile 

angajaţilor în cazul neimplementării colectării selective a deşeurilor în cadrul 

instituţiei potrivit legislaţiei în vigoare. 

Art. 10.  (1) Instruirea angajaţilor privind colectarea selectivă a deşeurilor în 

cadrul primăriei se va face prin intermediul unor pliante şi odată cu amplasarea 

recipientelor destinate colectării selective . 

(2) Persoana responsabilă va instruii angajaţii din fiecare birou în parte, cu 

privire la modul de colectare separată pe categorii de deşeuri, instruire care se va 

face de asemenea, ori de câte ori apar completări sau modificări asupra legislaţiei în 

vigoare, referitor la colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice. 

(3) Personalul va fi informat periodic de către responsabil asupra eventualelor 

nereguli sesizate în modul de implementare al acestei activităţi în cadrul instituţiei. 

 

Art.11. Informarea vizitatorilor se realizează prin plasarea de materiale 

informative, de minimum trei ori pe an, în spaţiile special amenajate, ele constând 

în pliante și afișe informative. 

 
Art. 12. – (1) Predarea deşeurilor colectate selectiv pentru valorificare se va 

face către o entitate specializata , cu care se va încheia un protocol de preluare a 

deşeurilor colectate selectiv. 

(2) Periodicitatea preluării de către colector a cantităţii de deşeuri colectate 

selectiv se stabileşte de comun acord ţinând cont de cantitatea generată şi volumul 

disponibil pentru stocare temporară, dar nu mai mult de 30 de zile. 

 
Art. 13. – (1) Evidenţa privind cantităţile de deşeuri colectate selectiv se face 

în conformitate cu Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă în instituţiile 

publice.  

(2) Deşeurile colectate selectiv vor fi cântărite la predare, iar cantităţile vor fi 

consemnate în Registru de evidenţă de deşeuri colectate selectiv 
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(3) Registrul cu evidenţa cantităţii se găseşte la responsabilul numit cu 

organizarea colectării selective în instituţie, iar raportarea datelor se face lunar, 

direct Agenţiei Naţionale de Protecţia Mediului. 

Art. 14. Modul de colectare selectivă a deşeurilor va fi cuprins şi în 

regulamentul de organizare şi funcţionare interioară a autorităţii publice locale.  

Art. 15. Obligaţiile angajaţilor şi măsurile aplicabile în cazul nerespectării 

îndatoririlor sunt prevăzute în acest plan de măsuri privind colectarea selectivă a 

deşeurilor, angajaţii avand obligaţia de al respecta.  

Art. 16. Măsurile aplicabile în cazul nerespectării planului de măsuri şi a 

Legii 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice, se vor 

aplica în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999, privind statutul 

funcţionarilor publici, în funcţie de gravitatea încălcării îndatoririlor prevăzute în 

planul de măsuri, aduse la cunoştinţă de către responsabilul cu implementarea 

colectării selective a deşeurilor , vor fi stabilite de către Comisia de Disciplină 

constituită la nivel de instituţie, în sarcina căruia cade stabilirea încălcării legalităţii 

şi a conduitei funcţionarului public. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
Consilier local , Viorel – Gabriel MIRIŢESCU 

 
  

 
         CONTRASEMNEAZĂ ,  
                Secretar , Epuran VASILE  


