ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEȚUL IALOMIȚA
PROIECT DE HOTĂRÂRE
modificarea și completarea art.1 din H.C.L.nr.25/26.06.2017 privind
aprobarea documentației de atribuire aferentă procedurii de contractare achiziție
publică servicii de salubrizare la nivelul UAT Grindu.
Nr.29 din 15.07.2019.
Consiliul local al comunei GRINDU, județul Ialomița,
În conformitate cu :
- prevederile O.U.G.nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011
privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor
şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul
pentru mediu;
- prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciului de salubrizare a localităților,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Analizând :
- Nota de constatare întocmită de Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean
Ialomița, înregistrată sub nr.1379/02.07.2019;
Având în vedere :
- expunerea de motive nr.1508 din 15.07.2019 a viceprimarului comunei Grindu;
- raportul nr.1507 din 15.07.2019 al compartimentului de specialitate;
- rapoartele comisiilor de specialitate nr.58 și 140 din 16.07.2019;
- avizul de legalitate al secretarului comunei înregistrat cu nr.29 din 16.07.2019;
În temeiul art.129, alin.(2), lit.” b „ coroborat cu alin.(7), lit.” s „ și art.139, alin.(1) din
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRÂRE:
Art.1. Se modifică art.1 din H.C.L.nr.25/26.06.2017 privind aprobarea Caietului de
sarcini pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor comunale, inclusiv a deșeurilor
toxice periculoase din deșeuri menajere, din cadrul serviciului de salubrizare a comunei Grindu,
după cum urmează :
A. CAP II - Cerinte organizatorice minimale - Art.2, lit.” c „ se modifică și va avea
următorul cuprins : Operatorul de salubritate va solicita tarife distincte pentru gestionarea
deșeurilor reciclabile (hârtie, metal, plastic și sticlă) menajere și similare colectate separat,
precum și tarife distincte pentru gestionarea celorlalte categorii de deșeuri menajere și similare
(biodeșeuri și alte tipuri de deșeuri).
În aceste cazuri, tarifele vor fi următoarele:
(1). Tarif pentru gestionarea deșeurilor reciclabile (hârtie, metal, plastic și sticlă)
menajere și similare colectate separat: 45 lei/mc la care se adauga TVA;
Tariful pentru gestionarea deșeurilor reciclabile cuprinde tariful activității de colectare și
transport, precum și tariful activității de sortare a deșeurilor reciclabile colectate separat.
(2). Tarif pentru gestionarea celorlalte categorii de deșeuri menajere și similare
(biodeșeuri și alte tipuri de deșeuri): 6,08 lei/pers/luna, la care se adauga TVA .
Tariful pentru gestionarea celorlalte tipuri de deșeuri menajere și similare (biodeșeuri
colectate separat și deșeuri reziduale) include tariful activității de colectare și transport, precum

și tariful următoarelor activități de tratare: compostare, tratare mecano-biologică, tratare
mecanică (sortare deșeuri reziduale) și depozitare.
(3). Operatorul de salubrizare are obligația de a suporta contribuţia pentru economia
circulară pentru cantităţile de deşeuri municipale destinate a fi depozitate care depăşesc
cantităţile corespunzătoare indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contractul de delegare.
B. CAP II - Cerinte organizatorice minimale - Art.2 se completează după cum urmează:
d) Modul de colectare a deșeurilor reziduale se modifica în instrumentul „plătește pentru
cât arunci”. Prevederile privind implementarea acestui instrument „plătește pentru cât arunci” se
vor regăsi în Regulamentul serviciului de salubrizare al comunei Grindu, cu modificările și
completările ulterioare.
e) Beneficiarii serviciului au posibilitatea de a solicita, după caz, un număr mai redus de
recipiente pentru colectarea deșeurilor reziduale, recipiente cu volum mai mic sau reducerea
frecvenței de colectare a deșeurilor reziduale.”
Art.2. Se aprobă încheierea unui contract/parteneriat
cu o
Organizatie care
implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului OTR din aria de delegare
respectiva, prin care sunt stabilite drepturile si obligatiile partilor cu privire la acoperirea
costurilor de operare pentru gestionarea deseurilor municipale care fac obiectul raspunderii
extinse a producatorului, cu sumele corespunzatoare rezultate din reducerea tarifului distinct
aplicat beneficiarilor serviciului de salubrizare pentru gestionarea deseurilor de hartie, metal,
plastic si sticla, in conformitate cu prevederile art. 59, alin.(3) si (4) din Legea nr.211/2011
privind regimul deseurilor.
Art.3. Celelalte articole din H.C.L.nr.25/26.06.2017 rămân neschimbate.
Art.4.(1). Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, viceprimarului comunei Grindupentru luarea la cunoștință,
compartimentului de achiziții publice pentru luarea la cunoştinţa și ducerea la îndeplinire, prin
grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii
publice locale şi pe sitte-ul : www.grindu.ro .
INIŢIATOR,
Pt.PRIMAR,
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Ionică Ionel
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