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Partea a III_a_b 

SOLUȚIA CLASEI 

Soluția propusă de noi, elevii clasei a VII-a , vizează organizarea unei campanii de 

informare/educare/responsabilizare a cetățenilor cu privire la respectarea legilor privind 

serviciul de salubrizare și protecție a mediului și monitorizarea video a zonelor unde sunt 

amplasate containerele pentru colectarea selectivă a deșeurilor. 

Soluția noastră completează politica publică privind colectarea selectivă a deșeurilor de care 

răspunde Primăria Vatra Dornei, potrivit Legii 211/2011, a Legii nr. 101/2006 (Cap. II, Art. 

5), prin Serviciul de Ecologie urbană, creat pentru urmărirea activităţii de salubrizare menajeră și 

Garda de Mediu Suceava, care potrivit H.G. nr. 112/2009 privind organizarea și funcționarea 

Gărzii Naționale de Mediu, controlează activitățile cu impact asupra mediului înconjurător și 

aplică sancțiuni contravenționale prevăzute de legislația în domeniul protecției mediului. 

Politica publică propusă de noi respectă prevederile Constituției României, Art. 30 (libertatea de 

exprimare), Art. 31 (dreptul la informație), Art. 34 (dreptul la ocrotirea sănătății) și Art. 35 

(dreptul la mediu sănătos), legislația europeană (Directiva cadru 2008/98 privind deșeurile). 

Considerăm că informarea cetățenilor și monitorizarea activității legate de colectare pot contribui 

la creșterea eficienței sistemului de colectare și astfel la reducerea poluării. 



1. Informarea/educarea/responsabilizarea cetățenilor cu privire la respectarea legilor 

privind serviciul de salubrizare și protecție a mediului și monitorizarea video a zonelor 

unde sunt amplasate containerele pentru colectarea selectivă a deșeurilor. 

 AVANTAJE: 

Un cetățean bine informat înțelege importanța colectării selective a deșeurilor și ajunge să 

acționeze conform legii, conștient fiind că valorificarea deșeurilor devine mai ușoară, economia 

verde este susținută prin valorificarea fracțiilor reciclabile iar emisiile de dioxid de carbon se 

reduc. 

 

Informarea susținută și permanentă a cetățenilor se poate realiza cu costuri mici datorită 

interesului exprimat de numeroase instituții și ong-uri. 
 

Creșterea gradului de implicare a cetățenilor în viața comunității locale prin asumarea 

unui comportament responsabil legat de o problemă curentă ce influențează radical 

calitatea vieții. 
 

Montarea camerelor video în zona containerelor, cu scopul monitorizării comportamentului 

cetățenilor legat de respectarea normelor privind colectarea selectivă a deșeurilor, va face 

posibilă intervenția promptă a autorităților pentru a remedia posibilele probleme apărute ca 

urmare a încălcării legii. 
 

 DEZAVANTAJE:
 

Rezultatele nu sunt imediate, ci se produc în timp. 
 

Reticența unor cetățeni față de politica publică pentru că persistă incertitudinea cu privire 

la ce se întâmplă cu deşeurile colectate separat. 
 

Lipsa fondurilor suficiente pentru campaniile de informare, camerele video și 

monitorizarea permanentă a zonelor unde sunt amplasate containerele. 
 

Este necesară asigurarea unui informări permanente a cetățenilor pentru a putea identifica toate 

tipurile de deşeuri dar și pentru a elimina unele confuzii cum ar fi de exemplu: problema tetra-

pak-urilor, ambalajelor de mâncare cu resturi alimentare, dacă recipientele trebuie spălate înainte 

de a fi aruncate, dacă trebuie dezlipite etichetele din hârtie de pe PET-uri etc. 
 

Partea III_c 

 

Declarație de constituționalitate 

 

Politica publică propusă de clasa noastră, ce presupune organizarea unei 

campanii de informare/educare/responsabilizare a cetățenilor cu privire la respectarea legilor 

privind serviciul de salubrizare și protecție a mediului și monitorizarea video a zonelor unde 

sunt amplasate containerele pentru colectarea selectivă a deșeurilor, respectă prevederile 

Constituției României și legislația europeană: 
 

1. Respectă drepturile și libertățile fundamentale (Titlul II, Capitolul 2); 
 
2. Respectă prevederile privind exercitarea drepturilor și libertăților (Titlul II, Capitolul 3); 
 



3. Respectă prevederile privind tratatele internaționale, inclusiv normele Uniunii 

Europene în domeniu (Titlul II, Capitolul 2). 
 
4. Respectă prevederile Directivelor 2008/98 CE și 2018/851, ale Parlamentului 

European și Consiliului U.E., privind deșeurile. 
 

Argumente: 

 

1. Campania de informare a cetățenilor presupune exprimarea opiniei persoanelor 

implicate cu ocazia organizării întâlnirilor, realizării proiectelor educative, folosirii spoturilor 

publicitare în diferite emisiuni de radio și televiziune etc.  Potrivit art. 30, în România libertatea 

de exprimare a opiniilor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin 

imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile. 
 

2. Campania de informare presupune educarea cetățenilor cu privire la un subiect de 

interes general, cu impact major asupra mediului social, economic, natural. 
 

Conform art. 31, dreptul cetățenilor de a avea acces la orice informaţie de interes public nu 

poate fi îngrădit. În plus, conform aceluiași articol, autorităţile publice, potrivit competenţelor 

ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice. 
 

3. Problema deșeurilor este importantă deoarece afectează calitatea vieții tuturor 

locuitorilor orașului. Gestionarea lor necorespunzătoare duce la înmulțirea șobolanilor, 

facilitează poluarea mediului, afectează sănătatea oamenilor. Spre exemplu cantitatea mare de 

levigat ajunsă în zonele limitrofe alterează calitatea aerului, apei și solului. În consecință, 

drepturile la ocrotirea sănătății și la un mediu sănătos și echilibrat ecologic sunt încălcate. 

Potrivit art. 34 și art. 35, statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii 

publice și să asigure cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept, în timp de persoanele 

fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător. 
 
4. Suntem conștienți de faptul că drepturile și libertățile constituționale trebuie exercitate de 

fiecare cetățean cu bună-credință, fără încălcarea drepturilor și libertăților celorlalți (art. 20 și 

57). 
 

5. Interesul major pentru protecția mediului este demonstrat la nivel european prin 

acțiunile bazate pe legislația comunitară. 
 

Statutul României de țară membră a Uniunii Europene, din 2007, o obligă să respecte legislația 

comunitară. În acest sens amintim prevederile Directivelor Parlamentului European și a 

Consiliului Uniunii Europene, din 19 noiembrie 2008 și din 30 mai 2018, privind deșeurile, prin 

care se stabilesc măsuri în vederea protecției mediului și a sănătății populației prin prevenirea 

sau reducerea efectelor adverse generate de generarea și gestionarea deșeurilor și prin reducerea 

efectelor generale ale folosirii resurselor și creșterea eficienței folosirii acestora. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Partea III_d 

 

PROIECT DE ACT NORMATIV 

 

PROIECT 

JUDEȚUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI 

 

                                                                                   AVIZAT,  

                                                       SECRETAR (ȘEF, GENERAL).............................. 

 

 

HOTĂRÂRE DE CONSILIU LOCAL 

Nr.......din......... 

 

Privind aprobarea proiectului pentru colectarea selectivă a a deșeurilor și 

valorificarea/reciclarea lor 

 

 Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei întrunit în ședința ordinară din data 

de....... 

 analizând expunerea de motive a primarului......înregistrată sub nr..........din.............................. 

 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr.215/aprilie 2001 a administratiei publice locale cu modificarile și completarile 

ulterioare. 

- Legii 194/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2010 privind colectarea 

selectivă a deșeurilor în instituțiile publice; 

- Legii nr. 51 din martie 2006 – a serviciilor comunitare de utilități publice; 

- Legii nr.215/aprilie 2001 – a administrației publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii 294/iunie 2003 – privind protecția mediului cu modificările şi completările ulteroare; 

- Legii nr. 101/aprilie 2006 – privind salubrizarea localităților; 

- Legea nr.27/ianuarie 2007 – privind regimul deşeurilor; 

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind contractele deconcesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

- Directivei 1999/31 EC. 

- Strategiei Nationale de Gestionare a Deseurilor 

- Planului de Implementare pentru Directiva 94/62/EC privind ambalajele si deseurile provenite 

ambalaje, conform amendarii prin Directiva 2004/12/ec, iunie 2004 

- HG nr.1364/1499/2006; 

- Planului de Implementare al Directivei 199/31/CE privind depozitarea deseurilor; 

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului; 

- HG nr. 856/2002 privind evidența deșeurilor 

  



                                                                   Hotărăște: 

 

 

Art. 1 Se aprobă utilizarea sumei de...........din bugetul localitatii.........pentru finantarea 

proiectului privind colectarea selectiva a deseurilor  și valorificarea/reciclarea lor prin 

organizarea unui compartiment subordonat primăriei, responsabil cu asigurarea eficientei 

colectarii selective cu trei tipuri de atributii. 

Art.2 Se aprobă Planul de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor în cadrul Primăriei 

......., anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 

Art.3.(1) Persoanele fizice şi juridice au obligaţia de a proteja mediul natural, de a păstra 

curăţenia şi estetica locurilor publice din ................., potrivit reglementărilor edilitar-

gospodăreşti stabilite de  administraţia publică locală. 

            (2) Administrația publică locală, prin departamentul nou înființat și prin firmele 

angajate, are în sarcină colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al 

deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fractii 

colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și 

electronoce, baterii și acumulatori.   

             (3)  Administrația publică locală, prin departamentul nou înființat și prin firmele 

angajate, are obligația de a amenaja si dota spații speciale pentru a facilita depozitarea selectivă 

a deșeurilor. 

            (4) Administrația publică locală, prin departamentul nou înființat și prin firmele 

angajate, are obligația de a colabora cu instituiile publice și cu asociațiile de proprietari pentru a 

veni în sprijinul acestora, dotând cu pubele și saci speciali pentru selectarea colectivă (în 

fiecare instituție, stradă, bloc, gospodărie), înființănd spații de depozitare selectivă a deșeurilor 

(selectarea deșeurilor se realizează la nivelul instituției/gospodăriei, după care se transportă în 

pubelele amenajate în spațiul public). 

             (5) Administrația publică locală, prin departamentul nou înființat, are obligația de 

a monitoriza respectarea HCL în comunitate, prin biroul de informaţii şi sesizări din cadrul 

acestui departament; 

 

Art.4. (1) Toate instituțiile publice de pe raza localității ..............au obligația de a cuprinde în 

Planul de Organizare și Funcționare Interioară măsurile privind colectarea selectivă a 

deșeurilor. În acest sens fiecare instituție publică va desemna un angajat responsabil cu 

colectarea selectivă a deșeurilor. 

(2) Colectarea deșeurilor se va efectua în fiecare instituție de pe raza prezentei localități prin 

depozitarea deșeurilor menajere în containere de 60 l, după cum urmează: 

A Bateria galbenă – deșeuri de plastic și metal 

B Bateria albastră – deșeuri de hârtie și carbon 

C Bateria verde – deșeuri de sticlă. 

D Deșeuri menajere 

(3) În exteriorul fiecărei instituții vor fi amplasate containere de 240 l pentru cele trei fluxuri 

colectare separat pentru stocare temporara până la ridicarea lor de către operatorul desemnat de 

primărie în acest sens. 

(4) Instruirea angajaților din toate instituțiile publice de pe raza localității se va realiza de către 

responsabilul numit în acest sens, prin ședinte de informare, distribuire de pliante, amplasarea 

recipientelor de colectare selectivă, etc. 



Art. 5 (1) Cetăţenii şi  persoanele juridice au obligaţia de a menţine curăţenia şi igiena publică 

prin depozitarea selectivă a deşeurilor în fiecare gospodărie si colectarea selectivă a acestora, 

depozitarea reziduurilor menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile sau 

deşeurile reciclabile numai în locurile special amenajate, potrivit normelor în vigoare. 

          (2) aruncarea deşeurilor, indiferent de cantitate sau provenienţă, pe drumurile publice din 

comunitate constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, dacă fapta nu a fost comisă în 

aşa fel încât să constituie infracţiune, potrivit legii penale sau muncă în folosul comunității.   

           (3) în cazul în care deșeurile nu au fost colectate separat, acestea nu vor fi ridicate, 

rămânând în sarcina producătorului/ asociației de proprietari evacuarea lor pe cheltuială proprie 

apelând la operatorul de salubritate delegat pe raza.... Generatorul deșeurilor nedepozitate 

separat va fi sancționat contravențional conform art 30 alin. (6) coroborat cu art. 24 alin. (6) lit. 

d) din Legea 101/2006. 

Art.6. (1) Realizarea şi urmarirea fluxului colectării deşeurilor de către firmele angajate 

înfiintarea unui centru local pentru colectarea de deseuri electrocasnice si electronice, montarea 

de compactoare de PET-uri si doze de aluminiu în şcoli şi în localurile publice; amplasarea în 

instituţii publice şi pe fiecare stradă din comună a pubelelor pentru colectarea selectivă; se 

asigură de către operatorul public desemnat. 

         (2) Operatorul public desemnat are obligația de a elibera ritmic și periodic pubelele 

speciale pentru colectarea selectivă a deșeurilor amplasate pe raza localității. 

         (3) Transportul deşeurilor, în funcţie de tipul acestora, se realizează numai de operatorul 

activitatii de transport al deseurilor, care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui 

scop, acoperite şi prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care 

să nu permită împrăştierea deşeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide 

în timpul transportului. 

         (4)  Operatorul public desemnat are obligația de a dota periodic asociațiile de proprietari 

cu saci menajeri si, la cerere, cu noi recipiente casnice pentru colectarea selectivă a deșeurilor. 

 Art.7 Proprietarii localurilor publice şi conducerile instituţiilor din comunitate au obligaţia de 

a asigura permanant igienizarea  spaţiului public, prin acţiuni proprii, pe o rază de 20 m în jurul 

clădirilor deţinute şi existenţa recipientelor de colectare adecvată a deşeurilor. 

Art.8. (1)În scopul conservării şi dezvoltării durabile a parcurilor şi spaţiilor verzi se impune 

compartimentului nou infiintat, organizarea unor proiecte pentru copii şi tineret – din fonduri 

locale sau europene - care să vizeze gestionarea deşeurilor,a unei campanii susţinute, de 

informare a cetăţenilor privind obligativitatea colectării selective - pe bloguri, prin afişe, 

ghiduri/broșuri si întâlniri cetăţeneşti; organizarea de campanii de strângere a electrocasnicelor 

mari. 

Art.9 Angajaţii Romsilva care lucrează pe terenurile comunităţii şi  angajaţii departamentului 

cadastru din cadrul primăriei au obligaţia de informa compartimentul subordonat 

primăriei, responsabil cu asigurarea eficientei colectarii selective cu privire la existenţa sau 

crearea unor depozite ilegale de deşeuri pe suprafeţele administrate. 

 

Informarea compartimentului subordonat primariei se poate face in scris . In cel mult 5 

zile lucratoare de la data depunerii sesizarii scrise  , aceste deseuri trebuie ridicate . 

Sesizarea poate sa fie facuta in scris si de orice alta persoana daca a constatat existenta 

sau crearea unor depozite ilegale de deseuri pe aceste suprafete. 

 



Art.10.(1) În cadrul Primăriei va fi numit un responsabil cu evidența deșeurilor colectate, 

inclusiv a celor periculoase, cu obligația de a scrie într-un registru de evidență, atât tipurile de 

deșeuri colectate cât si cantitatea selectată la nivelul localității.  

(2) Responsabilul va raporta datele către Agentia Natională de Protectie a Mediului. 

Art.11(1) Pentru realizarea dezideratelor cuprinse în art.1 şi 2 este necesară instituirea unor 

sanctiuni privind respectarea normelor de depozitare si colectare selectiva a deseurilor 

sau tarifare diferenţiată pentru deşeuri selectate/ amestecate (tarif triplu pentru ridicarea 

deşeurilor, daca nu sunt colectate selectiv), avand in vedere şi protecţia mediului în ........ 

(2) Nerespectarea normelor, interdicţiilor sau obligaţiilor cetăţeneşti prevăzute în prezentul act 

normativ constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, dacă fapta nu a fost comisă în 

aşa fel încât să constituie infracţiune, potrivit legii penale. 

Art.12. Cuantumurile minim şi maxim ale amenzilor sunt stabilite în lei (RON), iar plata 

amenzii aplicate se poateface direct la casieriile ................sau prin virament în contul deschis la 

Trezoreria mun.............., cod IBANnr. RO.....................................XXXXX deschis la 

Trezoreria........................................  iar cuantumul amenzilor  se va actualiza anual, prin 

hotărâre a Consiliului local, cu respectarea prevederilor legale.               

Art.13. Contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile OG  nr. 

2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu 

excepţia dispoziţiilor privind plata a jumătate din minimul amenzii. 

Art.14 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul localității ..........., prin Serviciul 

de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală ............, iar Secretarul 

 Primăriei................ o va comunica celor interesați  și o va aduce la cunoștința publică. 

Art.15 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului  Județului ................ pentru 

controlul legalitatii, persoanelor si institutiilor interesate si se va afisa la sediul Consiliului 

Local. 

Art. 16 Prezenta hotarare va intra in vigoare incepand cu….. 



 
 

 

 


