ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
- CONSILIUL LOCAL-

PROIECT DE HOTARARE
privind implementarea instrumentului economic ”plateste pentru cat
arunci ” prevazut de Legea nr.211/2011
Consiliul local al comunei Sfantu Gheorghe , judet Ialomita , intrunit in sedinta
ordinara din data de …………………
Avand in vedere:
-

Nota de constatare inregistrata la nr. 3385 din 17.07.2019 a Garzii de Mediu
– Comisariatul Judetean Ialomita

-

Referatul de aprobare al primarului comunei Sfantu Gheorghe inregistrat la
nr. …………/………………………

-

Raportul compartimentului de specialitate inregistrat la nr. …………/
…………………..
Examinand :

-

Avizul de legalitate al secretarului general al comunei Sfantu Gheorghe nr.
………../………………………

-

Raportul de avizare al comisiei de specialitate a consiliului local nr. …………/
…………………………..
In conformitate cu :

-

prevederile HCL nr.47 din 30.05.2019 privind aprobarea Contractului de
delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare dintre Adi Eco 2008 si SC Adi 7
Srl si a indicatorilor de performanta ai serviciului

-

prevederile HCL nr.102 din 17.12.2018 privind aprobarea unor masuri privind
regimul deseurilor

-

prevederile art.17 , alin.(1) , lit.e) din Legea nr. 211/2011 privind regimul
deseurilor , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare,

-

prevederile art.21 din Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

In temeiul dispozitiilor art.129 alin.(1) ,lit.a),alin.7, lit.a) , art.196, alin.(1) , lit.a)
din O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ ,
H O T A R A S T E:
ART.1 – (1) Se aproba implemntarea instrumentului ” platesti cat arunci”
cu rol de a stimula prevenirea generarii deseurilor pe de o parte si pe de alta parte ,
stimularea colectarii separate a deseurilor reciclabile.
(2) Modul de colectare a deșeurilor reziduale în zona de case se schimbă din
puncte de colectare în sistem „din poartă în poartă” (instrumentul „plătește pentru cât
arunci” ).
(3) Atat in cazul beneficiarilor casnici (populație) cat si a utilizatorilor non-casnici
(operatori economici si institutii) din aria de delegare, instrumentul menționat se va
aplica prin asigurarea posibilitatii reducerii frecvenței de colectare a deșeurilor reziduale
de la 52 ori/an la 24 ori/an;
(4) Colectarea deşeurilor "din poartă în poartă" se realizează cu următoarele
frecvenţe de colectare:
a) pentru deşeurile reciclabile uscate, o dată la două săptămâni;
b) pentru deşeurile biodegradabile şi reziduale, o dată pe săptămână.
ART.2 - Indicatorii de performanță cu rol de monitorizare a implementării
instrumentului „plătește pentru cât arunci” sunt prevazuti in anexa la prezenta
hotarare .
ART. 3 – Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin grija
secretarului general al comunei Sfantu Gheorghe,judet Ialomita.
ART.4 – Primarul localitatii Sfantu Gheorghe prin serviciile subordinate va duce
la indeplinire prevederile prezentei hotarari .

INITIATOR ,
Primar – Teculescu Petru Madalin
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Anexa la HCL nr......../............

Indicatori de performanță cu rol de monitorizare a implementării instrumentului „plătește
pentru cât arunci”

Populația care a solicitat aplicarea instrumentul
economic „plătește pentru cât arunci” raportat la
populația totală din aria de delegare (%)

2019 – 5%
2020 – 10%
2021 – 15%
începând cu 2022 – 20%

