ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL ULMENI

HOTĂRÂRE
privind asumarea respectării prevederilor legislației în privința regimului deșeurilor și a legislației
în domeniul concurenței prin reprezentantul legal în cadrul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Ecomanagement Salubris
Consiliul Local Ulmeni întrunit în şedinţa ordinară din data de 18.04.2019,
Având în vedere:
- expunerea de motive a donmului Catana Ion, viceprimar cu atributii delegate conform OP
nr.187/2018., înregistrată sub nr.2185 /18.04.2019
- prevederile OUG nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/ 2011 privind
regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a
deșeurilor de ambalaje și a OUG nr. 196/ 2005 privind fondul pentru mediu;
- prevederile Legii nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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;
- HCL Ulmeni nr.14/29.03.2018, privind alegerea presedintelui de sedinta;
- Prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica ;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor;Comisia juridica si de disciplina inregistrat sub
nr.2186/18.04.2019; Comisia de invatamint, sanatate si familie, ....., inregistrat sub
nr.218718.04.2019 si Comisia de Agricultura , activitati economico-financiare..., inregistrat sub
nr.2188/18.04.2019;
- prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
- prevederile art. 36 alin. (1) lit. d), şi alin. (6) pct. 14 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă asumarea respectării prevederilor legislației în privința regimului
deșeurilor și a legislației în domeniul concurenței prin reprezentantul legal în cadrul Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris.
Art. 2. – Reprezentantul Comunei Ulmeni în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
“ECOMANAGEMENT SALUBRIS” și Aparatul de specialitate al Primarului vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul comunei, va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nicolae RĂDOAICA
Contrasemnează,
Secretarul comunei Ulmeni
Anişoara MANCIU

Nr. 26
Adoptată la Ulmeni
Astăzi:18.04.2019

Total consilieri 15
Prezenţi
15
Vot pentru
15

CONSILIUL LOCAL……………
PRIMAR
Nr. …………………

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind asumarea respectării prevederilor legislației în privința regimului
deșeurilor și a legislației în domeniul concurenței prin reprezentantul legal în cadrul Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris

Serviciul de operare a centrului pentru managementul integrat al deșeurilor a fost delegat, în conformitate
cu prevederile legale, Societății Iridex Group Import Export România. Centrul de Management Integrat al
Deșeurilor Ciocanesti lucrează in prezent in baza legislației în vigoare. Trei din cele patru zone de colectare și
transport, respectiv Zona 1 Lehliu Gară, Zona 2 Oltenița și Zona 3 Călărași au fost atribuite prin contracte de
delegare unor operatori autorizați.
Având în vedere:
t> Intrarea în vigoare a OUG 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, care, la ART. III, stipulează
următoarele: „Prin adoptarea de hotărâri până ta data de 30 noiembrie 2018, consiliile judeţene/consiliile loccde
au obligaţia de a se asigura că asociaţiile de dezvoltare intercomunitare/unităţile administrativ-teritoriale sau, după
caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor care au contracte de delegare a gestiunii serviciului de
salubrizare încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi operatorii de salubrizare cu
care aceştia au contractele încheiate respectă prevederile Legii nr. 211/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale legislaţiei din domeniul concurenţei, începând cu data de 1 ianuarie 2019”
Luând în considerare:
t>Art 17 (modificat de OUG 74/2018) al Legii 211/2011 privind deşeurile, Alin (1) „Autorităţile administraţiei
publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ- teritoriale ale
municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, au următoarele obligaţii:
- să asigure colectarea separată pentru cel puţin deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale;
- să atingă, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum
50% din masa totală generată, cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile
menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care
provin din gospodării;
- să includă în caietele de sarcini şi în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în
aplicarea principiilor de la ari. 3 alin. (1) Ut. c) şi f) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.

101/2006, republicata, cu modificările ulterioare, tarife distincte pentru activităţile desfăşurate de operatorii de
salubrizare pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la Ut. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât
cele prevăzute la IU. a);
- să stabilească şi să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare şi
în regulamentele serviciului de salubrizare, indicatori de performanţă pentru fiecare activitate din cadrul serviciului
de salubrizare care să cuprindă atât indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 7, astfel încât să atingă începând cu anul 2020
obiectivele de reciclare prevăzute la Ut. b), cât şi penalităţi pentru nerea/izurea lor;
- să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr
21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instrumentul
economic „plăteşte pentru cât arunci", bazat pe cel puţin unul dintre următoarele elemente:
volum; (ii)frecvenţă de colectare; (iii)greutate; (iv)saci de colectare personalizaţi;
- să stabilească şi să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare
tarife distincte pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât
cele prevăzute la lit. a), şi sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod
corespunzător cele două fluxuri de deşeuri;
- să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru gestionarea deşeurilor
prevăzute la lit. a) contribuţia pentru economia circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr
196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr 105/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, numai pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din
aplicarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte;
- să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru gestionarea deşeurilor, altele
decât cele prevăzute la lit. a), contribuţia pentru economia circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare;
- să stabilească în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea contribuţiei pentru economia circulară pentru
cantităţile de deşeuri municipale destinate a fi depozitate care depăşesc cantităţile corespunzătoare indicatorilor de
performanţă prevăzuţi în contracte. ”
^Art. 29, alin (10) lit. b) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare dc utilităţi publice: „ Contractul de
delegare a gestiunii va fi însoţit în mod obligatoriu

de următoarele anexe: regulamentul serviciului”

Având în vedere intrarea în vigoare a OUG nr. 74/2018 şi obligaţiile pe care aceasta Ie stabileşte în sarcina
autorităţilor administraţiei publice locale, este necesară aprobarea prezentului proiect de hotărâre precum și
actualizarea în conformitate cu prevederile legale a Regulamentului local de salubrizare.
În calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supun prezentul
proiect dezbaterii şi votului Consiliului.

PRIMAR,
………………….

CONSILIUL LOCAL……………….
…………………………………………
Nr. …………………………

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind asumarea respectării prevederilor legislației în privința regimului
deșeurilor și a legislației în domeniul concurenței prin reprezentantul legal în cadrul Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris
Aparatului de specialitate i-a fost transmis, în conformitate cu prevederile art. 42 din Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, proiectul de hotărâre privind asumarea respectării

prevederilor legislației în privința regimului deșeurilor și a legislației în domeniul concurenței prin
reprezentantul legal în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris.
Serviciul de operare a centrului pentru managementul integrat al deșeurilor a fost delegat, în conformitate
cu prevederile legale, Societății Iridex Group Import Export România. Centrul de Management Integrat al
Deșeurilor Ciocanesti lucrează in prezent in baza legislației în vigoare. Trei din cele patru zone de colectare și
transport, respectiv Zona 1 Lehliu Gară, Zona 2 Oltenița și Zona 3 Călărași au fost atribuite prin contracte de
delegare unor operatori autorizați.
Având în vedere:
t> Intrarea în vigoare a OUG 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, care, la ART. III, stipulează
următoarele: „Prin adoptarea de hotărâri până ta data de 30 noiembrie 2018, consiliile judeţene/consiliile loccde
au obligaţia de a se asigura că asociaţiile de dezvoltare intercomunitare/unităţile administrativ-teritoriale sau, după
caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor care au contracte de delegare a gestiunii serviciului de
salubrizare încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi operatorii de salubrizare cu
care aceştia au contractele încheiate respectă prevederile Legii nr. 211/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale legislaţiei din domeniul concurenţei, începând cu data de 1 ianuarie 2019”
Luând în considerare:
t>Art 17 (modificat de OUG 74/2018) al Legii 211/2011 privind deşeurile, Alin (1) „Autorităţile administraţiei
publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ- teritoriale ale
municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, au următoarele obligaţii:
- să asigure colectarea separată pentru cel puţin deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale;
- să atingă, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum
50% din masa totală generată, cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile
menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care
provin din gospodării;
- să includă în caietele de sarcini şi în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în
aplicarea principiilor de la ari. 3 alin. (1) Ut. c) şi f) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.

101/2006, republicata, cu modificările ulterioare, tarife distincte pentru activităţile desfăşurate de operatorii de
salubrizare pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la Ut. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât
cele prevăzute la IU. a);
- să stabilească şi să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare şi
în regulamentele serviciului de salubrizare, indicatori de performanţă pentru fiecare activitate din cadrul serviciului
de salubrizare care să cuprindă atât indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 7, astfel încât să atingă începând cu anul 2020
obiectivele de reciclare prevăzute la Ut. b), cât şi penalităţi pentru nerea/izurea lor;
- să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr
21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instrumentul
economic „plăteşte pentru cât arunci", bazat pe cel puţin unul dintre următoarele elemente:
volum; (ii)frecvenţă de colectare; (iii)greutate; (iv)saci de colectare personalizaţi;
- să stabilească şi să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare
tarife distincte pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât
cele prevăzute la lit. a), şi sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod
corespunzător cele două fluxuri de deşeuri;
- să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru gestionarea deşeurilor
prevăzute la lit. a) contribuţia pentru economia circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr
196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr 105/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, numai pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din
aplicarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte;
- să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru gestionarea deşeurilor, altele
decât cele prevăzute la lit. a), contribuţia pentru economia circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare;
- să stabilească în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea contribuţiei pentru economia circulară pentru
cantităţile de deşeuri municipale destinate a fi depozitate care depăşesc cantităţile corespunzătoare indicatorilor de
performanţă prevăzuţi în contracte. ”
^Art. 29, alin (10) lit. b) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare dc utilităţi publice: „ Contractul de
delegare a gestiunii va fi însoţit în mod obligatoriu

de următoarele anexe: regulamentul serviciului”

Având în vedere intrarea în vigoare a OUG nr. 74/2018 şi obligaţiile pe care aceasta Ie stabileşte în sarcina
autorităţilor administraţiei publice locale, este necesară aprobarea prezentului proiect de hotărâre precum și
actualizarea în conformitate cu prevederile legale a Regulamentului local de salubrizare.
În calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supun prezentul
proiect dezbaterii şi votului Consiliului.

