
III. POLITICA PUBLICĂ PROPUSĂ

Soluția votată în echipe este : Primăria Municipiului Deva adoptă o hotărâre
de consiliu local prin care implementează un program de interes comunitar
ce vizează colectarea selectivă din fondurile Primăriei Deva.



Argumente:

Cetățenii cu probleme 
financiare ar avea șansa la 
o sursă de venit nouă și 
stabilă.

Mii de kg de deșeuri ar
putea fi colectate într-un 
timp foarte scurt.

Această politică publică 
poate fi preluată și de alte
orașe din România, ducând 
la o reducere a poluării și 
la îmbunătățirea 
metodelor de colectare a 
deșeurilor

Prin acest sistem se 
elimină o serie de deşeuri 
care pot fi reintroduse în 
circuitul economic, mai 
ales că unele dintre 
acestea se descompun 
într-o perioadă foarte 
lungă de timp, poluând 
mediul înconjurător.



Declarația de constituționalitate
Politica publică propusă de clasa noastră:

Respectă principiul egalității în drepturi a cetățenilor (Titlul II, Capitolul 1, art. 16);

Respectă principiul neretroactivității (se aplică doar pentru situații ce apar în viitor, după 
adoptare) (Titlul II, Capitolul 1, art. 15);

Respectă drepturile și libertățile fundamentale (Titlul II, Capitolul 2);

Respectă prevederile privind exercitarea drepturilor și libertăților (Titlul II, Capitolul 3, art. 57);

Respectă prevederile privind impozitele și taxele (Titlul II, Capitolul 3, art. 56);

Respectă prevederile privind proprietatea (Titlul IV, art. 136); 

Respectă prevederile privind economia (Titlul IV, art. 135);

Respectă prevederile privind tratatele internaționale, inclusiv normele Uniunii Europene în 
domeniu (Titlul II, Capitolul 2, art. 20). 



Hotărârea adusă la cunoştinţă publică în data de....................................
H O T Ă R Â R E  nr. _______ din __________
cu privire la implementarea unui program de interes comunitar ce vizează colectarea selectivă deșeurilor în Deva.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA, JUDEȚUL HUNEDOARA

Având în vedere 
-Iniţiativa Primarului municipiului Deva, exprimată în expunerea de motive înregistrată sub nr._............ din ...................;
Ordonanța de urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor și a Legii nr. 249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,
În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1, ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare,
-Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Deva;
În temeiul art.36 alin.(2), lit.b) si alin.(4), lit.c) din Legea nr. 215/2001-privind administrația publica locala, republicata si modificata; In temeiul art.45 
alin.(2) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 – Introducerea Programului ,,Deva Reciclează” ce vizează colectarea selectivă deșeurilor în Deva, începând cu anul 2021, pentru cetățenii Devei care 
reciclează selectiv, conform Anexei 1.
Art. 2- Finanțarea se face din bugetul local al Primăriei Deva.
Art. 3 - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică prin Compartimentul serviciul financiar și contabilitate și 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în Județul Hunedoara”
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului județului Hunedoara;
- Primarului Municipiului Deva;
- Direcției economice;
- Direcției comunicare-relaționare;
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în Județul Hunedoara”
- Mass-media locale.
-Adoptarea hotărârii cu (........................... ) voturi din totalul de (...................) consilieri locali


