ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea anexelor la H.C.L.nr.24/26.06.2017
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
al Serviciului de salubrizare în comuna Grindu.
Nr.28 din 16.07.2019.

Consiliul Local GRINDU, judeţul Ialomiţa,
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.1506 din 15.07.2019 a viceprimarului comunei Grindu;
- raportul nr.1505 din 15.07.2019 al compartimentului de specialitate;
- rapoartele comisiilor de specialitate nr.57 și 139 din 16.07.2019;
- avizul de legalitate al secretarului comunei înregistrat cu nr.28 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,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Anexei 1 la H.C.L.nr.24/26.06.2017 privind
aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului de salubrizare în comuna
Grindu care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă modificarea Anexei nr.2 - indicatorii de performanță pentru serviciile
publice de salubrizare la H.C.L.nr.24/26.06.2017 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Celelalte articole din H.C.L.nr.24/26.06.2017 rămân neschimbate.
Art.4. (1). Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, viceprimarului comunei Grindu, 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,
Viceprimar,
Ionică Ionel
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PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
Dragomir Elena Claudia

Nr.29.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 23.07.2019.

Contrasemneaza,
Secretar comuna
Ene Tudora

CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEȚUL IALOMIȚA

ANEXA nr.1
la H.C.L.nr.29 din 23.07.2019

Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului de salubrizare în comuna
Grindu, se modifică și se completează după cum urmează :
I. Art. 14 se modifică și va avea următorul cuprins:
(1). Modul de colectare a deșeurilor reziduale în comuna Grindu se modifică în
instrumentul "platește pentru cât arunci".
(2). În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, rolul implementării acestui
instrument este pe de o parte de a stimula prevenirea generării deșeurilor și, pe de alta parte,
stimularea colectării separate a deșeurilor reciclabile. Acest instrument se va aplica atât pentru
deșeurile reziduale din deșeurile menajere, cât și pentru deșeurile reziduale din deșeurile similare,
fie prin reducerea frecvenței de colectare, fie prin micșorarea volumului recipientului de colectare.
(3). În cazul beneficiarilor casnici(populație) din aria de delegare, instrumentul menționat
se va aplica dupa cum urmeaza:
 În mediul rural se va asigura posibilitatea reducerii frecvenței de colectare a
deșeurilor reziduale de la 52 de ori/an la 24 ori/an
(4). În cazul utilizatorilor non-casnici(operatori economici și instituții) aplicarea
instrumentului economic „plătește pentru cât arunci” se va face în funcție de volumul recipientelor
de colectare a deșeurilor reziduale. Astfel, tariful de salubrizare care va fi plătit pentru deșeurile
similare va fi proporțional cu volumul recipientului/recipientelor de colectare a deșeurilor
reziduale.
(5). 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.
(6). 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.
II. Art.30 - Sanctiuni se completează cu următorul aliniat :
Sancțiunea aplicabilă în cazul în care beneficiarii serviciului nu colectează în mod corect
deșeurile este plata unei taxe de 1,5 ori mai mare față de cea stabilită pentru colectarea corectă.
Colectarea separată neconformă va fi constată de operator și va fi raportată către Primăria
comunei Grindu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Dragomir Elena Claudia

CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEȚUL IALOMIȚA

ANEXA nr.2
la H.C.L.nr.29 din 23.07.2019

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ PENTRU SERVICIUL PUBLIC
DE SALUBRIZARE A COMUNEI GRINDU
TABEL nr. 1.
Activitatea serviciului de
Valoarea minimă a
Descrierea indicatorului
salubrizare
indicatorului
Colectarea
separată
deşeurilor municipale

Operarea
sortare

staţiilor

a Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi 40% pentru anul 2019
sticlă din deşeurile municipale, colectate
separat, ca procentaj din cantitatea totală 50% pentru anul 2020
generată de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi
sticlă din deşeurile municipale.
60% pentru anul 2021
Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi
sticlă din deşeurile municipale colectate separat 70% începând cu anul
reprezintă cantitatea acceptată într-un an 2022
calendaristic de către staţia/staţiile de sortare.
Cantitatea totală generată de deşeuri de hârtie,
metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale
se calculează pe baza determinărilor de
compoziţie realizate de către operatorul de
salubrizare.
În lipsa determinărilor de compoziţie a
deşeurilor municipale, cantitatea de deşeuri de
hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile
municipale se consideră a fi 33%.
de Cantitatea totală de deşeuri trimise la reciclare 75%*
ca procentaj din cantitatea totală de deşeuri
acceptate la staţiile de sortare (%).

Operarea instalaţiei de Cantitatea totală de deşeuri de hârtie, metal, 3%*
tratare mecano-biologică plastic şi sticlă trimise anual la reciclare ca
procentaj din cantitatea totală de deşeuri
acceptată la instalaţia de tratare mecanobiologică (%).
Colectarea şi transportul Cantitatea totală de deşeuri provenite din 30% în anul 2017
deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare 45% în anul 2018
locuinţe,
generate
de şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a 55% în anul 2019
activităţi de reamenajare şi acestora, predată pentru reutilizare, reciclare şi 70% în anul 2020
reabilitare interioară şi/sau alte operaţiuni de valorificare materială,
exterioară a acestora
inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere,
direct sau prin intermediul unei staţii de
transfer ca procentaj din cantitatea de deşeuri
provenite din locuinţe, generate de activităţi de
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau
exterioară a acestora colectate (%).

* Indicatorii de performanţă sunt obligatorii atât în cazul staţiilor de sortare, respectiv a instalaţiilor
de tratare mecano-biologică din cadrul sistemului de management integrat al deşeurilor, cât şi a
celor aparţinând terţilor care tratează deşeurile municipale.
Penalitățile pentru nerealizarea acestor indicatori de performanță vor fi aferente tarifului de
depozitare și contribuției pentru economia circulară pentru cantitățile suplimentare de
deșeuri eliminate prin depozitare care depășesc cantitățile corespunzătoare acestor indicatori
de performanță.
TABEL nr. 2 – Indicatori de performanță cu rol de monitorizare a implementării
instrumentului „plătește pentru cât arunci”
Populația care a solicitat aplicarea instrumentul 2019 – 5%
economic „plătește pentru cât arunci” raportat la 2020 – 10%
2021 – 15%
populația totală din aria de delegare (%)
începând cu 2022 – 20%
TABEL nr. 3
Trimestrul

Nr.
Crt.

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

0

1

I

II

III

IV

Total
an

2

3

4

5

6

%
100

%
100

1.

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI

1.1.

CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE
numărul de solicitări de îmbunătăţire a
parametrilor de calitate ai activităţii prestate,
rezolvate, raportat la numărul total de cereri
de îmbunătăţire a activităţii, pe categorii de
activităţi

1.2.

%
100

%
100

%
100

MĂSURAREA ŞI GESTIUNEA CANTITĂŢII SERVICIILOR PRESTATE
a) numărul de reclamaţii rezolvate privind
cantităţile de servicii prestate, raportat la
numărul total de reclamaţii privind cantităţile
de servicii prestate pe tipuri de activităţi şi
categorii de utilizatori

%
100

%
100

%
100

%
100

%
100

b) ponderea din numărul de reclamaţii de la
lit. b) care s-au dovedit justificate

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

c) procentul de solicitări de la lit. c) care au
100% 100% 100% 100%
fost rezolvate în mai puţin de 5 zile lucrătoare

100%

d) numărul de sesizări din partea agenţilor
deprotecţia mediului raportat la numărul total
de sesizări din partea autorităţilor centrale şi
locale

0%

0%

0%

0%

0%

e) numărul anual de sesizări din partea
agenţilor de sănătate publică raportat la
numărul total de sesizări din partea
autorităţilor centrale şi locale

0%

0%

0%

0%

0%

f)cantitatea de deşeuri colectate selectiv
raportată la cantitatea totală de deşeuri
colectate

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

g) cantitatea totală de deşeuri sortate şi
valorificate, raportată la cantitatea totală de
deşeuri colectate

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

h) penalităţile contractuale totale aplicate de
autorităţile administraţiei publice locale,
raportate la valoarea prestaţiei, pe activităţi

5%

5%

5%

5%

5%

i) cantitatea totală de deşeuri colectate pe
bază de contract raportată la cantitatea totală
de deşeuri colectată
j) cantitatea totală de deşeuri colectate din
locurile neamenajate, raportată la cantitatea
totală de deşeuri colectate

1.3.

100% 100% 100% 100%

5%

5%

5%

5%

100%

5%

k) numărul de reclamaţii rezolvate privind
calitatea activităţii prestate, raportat la
numărul total de reclamaţii privind calitatea
activităţii prestate, pe tipuri de activităţi şi
categorii de utilizatori

100% 100% 100% 100%

100%

l) ponderea din numărul de reclamaţii de la
pct. l) care s-au dovedit justificate

10%

10%

10%

m) procentul de solicitări de la lit. m) care au
fost rezolvate în mai puţin de două zile
calendaristice

100% 100% 100% 100%

100%

n) valoarea aferentă activităţii de colectare a
deşeurilor totală facturată, raportată la
valoarea totală rezultată din valorificarea
deşeurilor reciclabile

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

FACTURAREA ŞI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTAŢIILOR
a) valoarea totală a facturilor încasate
raportată la valoarea totală a facturilor emise

75%

75%

75%

75%

75%

b) valoarea totală a facturilor emise raportată
la cantităţile de servicii prestate, pe activităţi

95%

95%

95%

95%

95%

1.4.

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
a) numărul de sesizări scrise, raportate la
numărul total de utilizatori, pe activităţi şi
categorii de utilizatori

1%

1%

1%

1%

1%

b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a
răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile
calendaristice

100% 100% 100% 100%

100%

c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a
dovedit a fi întemeiat

10%

10%

10%

10%

10%

2.

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI

2.1.

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PRIN LICENŢA DE PRESTARE
A SERVICIULUI

2.2.

a) numărul de sesizări scrise privind
nerespectarea de către operator a obligaţiilor
din licenţă

nr.1

nr.0

nr.0

nr.0

nr.0

b) numărul de încălcări ale obligaţiilor
operatorului rezultate din analizele şi
controalele organismelor abilitate

nr.2

nr.0

nr.0

nr.0

nr.0

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE
PENALITĂŢI CONFORM CONTRACTULUI DE PRESTARE
a) numărul de utilizatori care au primit
despăgubiri datorate culpei operatorului sau
dacă s-au îmbolnăvit din cauza nerespectării
condiţiilor corespunzătoare de prestare a
activităţii

nr.10

nr.10

nr.10

nr.10

nr.10

b) valoarea despăgubirilor acordate de
operator pentru situaţiile de la lit. a) raportată
la valoare totală facturată aferentă activităţii

2%

2%

2%

2%

2%

c) numărul de neconformităţi constatate de
autoritatea administraţiei publice locale, pe
activităţi

nr.5

nr.5

nr.5

nr.5

nr.5

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Dragomir Elena Claudia

