ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FOLTESTI
CONSILIUL LOCAL
Adresa : comuna Foltesti, judetul Galati, 807130
Tel: 0236/346006; Fax: 0236/346041
E-mail: primariafoltesti@yahoo.com
H O T A R A R E A NR. 22
din 12 . 04. 2021
privind : implementarea art.17 din Legea nr. 211/2011 privind regimul
deseurilor,
cu modificarile si completarile ulterioare, la nivelul comunei Foltesti,
judetul Galati .
INITIATOR : Moraru Laurentiu Gigi – primarul comunei Foltesti, judetul Galati .
Numarul de inregistrare si data depunerii proiectului 1842 din 06.04.2021.
Consiliul local al comunei Foltesti, intrunit in sedinta ordinara din data de
12.04.2021.
Avand in vedere Referatul de aprobare al dlui Moraru Laurentiu Gigi- primarul
comunei Foltesti, judetul Galati, inregistrata sub nr. 1843/06.04.2021.
Avand in vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 1844 din 06.04.
2021.
Avand in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate .
Avand in vedere prevederile art. 17 din LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011,
privind regimul deşeurilor, cu modificărilor şi completărilor ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 1 alin.(3), ale art. 3 si art. 8 alin. (1), alin.
(3), art. 9, alin. (2) lit. d), art. 43 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 , privind serviciile
comunitare de utilitati publice, cu modificările și completările ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 6, art. 7 şi ale art. 11 din Legea 101/2006 a
serviciului de salubrizare a localităţilor, modificată şi completată prin Legea nr.
99/2014;
Avand in vedere normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a
tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor,
aprobate prin Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.lit. a) și lit. (d),
alin. (3) lit. e) și alin. (7) lit. n) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.139 alin. (1), art.196, alin. (1), lit. a) din Codul administrativ
aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și
completările ulterioare .

HOTARASTE

:

Art. 1. Se aprobă completarea și actualizarea indicatorilor de performanță
pentru serviciul de salubrizare în comuna Foltesti, cu indicatorii prevăzuţi în anexa
nr. 7 la Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor, conform
Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, indicatori, care vor fi anexă la contractul de
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.
Art. 2. Se aprobă tarifele distincte pentru gestionarea deşeurilor de hârtie,
metal, plastic, sticlă și respectiv pentru celelalte categorii de deșeuri, aplicabile
pentru beneficiarii serviciului de salubrizare din aria administrativ – teritorială a
comunei Foltesti, județul Galati, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre .
Art. 3 Se aprobă sancțiunile aplicate beneficiarilor serviciului de salubrizare
(populație, agenții economici și instituții publice) din aria administrativ – teritorială a
comunei Foltesti, județul Galati, în cazul în care nu sunt separate în mod
corespunzător cele două fluxuri de deșeuri, respectiv fracție umedă (deșeuri
menajere reziduale) și fracție uscată (deșeuri reciclabile - hârtie, metal, plastic,
sticlă) conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art. 4. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte
primarul comunei Foltesti, judeţul Galati .
Art. 5. - Prezenta hotărâre prin grija secretarului comunei se aduce la
cunoştinţă publică şi se comunică: Institutiei Prefectului , A.N.R.S.C., oricăror altor
instituții interesate.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
DANAILA PAUL

CONTRASEMNAT SECRETAR,
MARIAN CILICHIDREANU

Anexa nr. 1
la H.C.L. nr.22 /
12.04.2021
A. Indicatorilor tehnici corelati cu tintele/obiectivele
asumate la nivel National care trebuie atinse în domeniul
gestionării deșeurilor
Obiectivele și țintele care trebuie atinse în domeniul gestionării
deșeurilor, conform prevederilor legislative în vigoare, respectiv art. 29
alin. (10) lit. e) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.
51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 17
din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, modificată si completată
prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 17 iulie 2018 sunt următoarele:
Categorie
deșeu

Obiectiv/țintă (descrierea indicatorului)

valoarea minimă a
indicatorului /An de
îndeplinire

Deșeuri
municipal
e

Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal,
plastic și sticlă din deșeurile municipale
colectate separat, ca procentaj din calitatea
totală generată de deșeuri de hârtie, metal,
plastic și sticlă din deșeurile municipale.

- 60% pentru anul 2021

Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal,
plastic și sticlă din deșeurile municipale
colectate separat reprezintă cantitatea
acceptată într-un an calendaristic de către
stația de sortare.
Cantitatea totală generată de deşeuri de
hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile
municipale se calculează pe baza
determinărilor de compoziție realizate de

- 70% începând cu anul
2021

către operatorul de salubrizare.
În lipsa determinărilor de compoziție a
deșeurilor municipale, cantitatea de deșeuri
de hârtie, metal, plastic și sticlă din
deșeurile municipale se consideră a fi de 33
%
Atingerea unui nivel de pregătire pentru
reutilizare şi reciclare de minimum 50% din
masa totală a cantităţilor de deşeuri, cum ar
fi hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din
deşeurile menajere şi, după caz, provenind
din alte surse, în măsura în care aceste
fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor
care provin din deşeurile menajere.

PRIMĂRIA COMUNEI FOLTESTI
PRIMAR

Anexa nr. 2
la H.C.L. nr.22 /
12.04.2021
Tarifele distincte pentru gestionarea deşeurilor de hârtie, metal,
plastic, sticlă și respectiv pentru celelalte categorii de deșeuri,
aplicabile pentru beneficiarii serviciului de salubrizare din aria
administrativ – teritorială a comunei Foltesti, județul Galati.

ACTIVITATI PRESTATE

Gestionarea deșeurilor
reciclabile prevazute la art.
17 alin. (1) lit. a) din Legea
211/2017 privind regimul
deșeurilor cu modificările și
completările ulterioare

Tarif (lei)
Pentru activitățile
prestate în baza
contractelor de
prestări servicii
încheiate între
operatorul serviciului
de salubrizare și
agenții economici

50 lei/ an

Taxa
(lei/familie/an)

-40 lei/familie/
an ;
-20 lei/familie/an
pentru
gospodariile cu o
singura
persoana ;

PRIMĂRIA COMUNEI FOLTESTI
PRIMAR

Anexa nr. 3
la H.C.L. nr.22 / 12.04.2021

Sancțiunile aplicate beneficiarilor serviciului de salubrizare (populație, agenții
economici și instituții publice) din aria administrativ – teritorială a comunei
Foltesti, județul Galati, în cazul în care nu sunt separate în mod
corespunzător cele două fluxuri de deșeuri, respectiv fracție umedă (deșeuri
menajere reziduale) și fracție uscată (deșeuri reciclabile - hârtie, metal,
plastic, sticlă), prevăzută de art. art. 30 alin. (6) din Legea serviciului de
salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată cu modificările ulterioare;

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la
300 lei, obligația utilizatorilor prevăzută art. 24 alin. (6) lit. d) din Legea
serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată cu
modificările ulterioare, respectiv de a asigura precolectarea separată, în
recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct inscripţionate şi
amplasate în spaţii special amenajate, a deşeurilor pe care le-au generat în
propria gospodărie sau ca urmare a activităţilor lucrative pe care le
desfăşoară.
Astfel, separarea necorespunzătoare a celor două fluxuri de de șeuri
(fracție umedă și fracție uscată), constituie contravenție și se sanc ționează
după cum urmează:
- cu amendă între 100-120 lei pentru persoane fizice;
- cu amendă între 120-300. lei pentru persoane juridice;
Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege şi aplicarea
sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite din cadrul autorităţi
administraţiei publice locale a comunei Foltesti, judetul Galati .
PRIMĂRIA COMUNEI FOLTESTI
PRIMAR

