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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

Nr. 49 din 19 11 2012  
 

pentru aprobarea Planului de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor  
 
 
 

Având în vedere temeiul legal prevăzut de art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 
alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 6 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil; 
d) art. 36 alin.(2) b) și d), alin. (4) lit. e) și f), precum şi alin. (6) lit. a) punctul 9 

și 14 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

e) Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, 

f) Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, 
g) Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile 

publice, 
 
luând act de: 
a) referatul de aprobare elaborat de primarul comunei Dudeştii Noi, în calitatea 

sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 3588 din 13 nov 2012, calitate acordată de prevederile  
art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 
completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Dudeştii Noi,  înregistrat sub nr. 3589 din 13 nov 2012; 

c) raportul Comisiei de specialitate AGRUM a Consiliului local, 
 

   

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă prezenta 
hotărâre. 
 
 

Art. 1. - (1) Se aprobă Planul de măsuri privind colectarea selectivă a 
deşeurilor. 
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(2) Planul de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor este prevăzut în 
Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.- 

Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeştii Noi şi 
prefectului judeţului Timiş şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare precum şi prin 
publicarea pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.- 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI 

Total consilieri locali în funcţie: 11 

Total consilieri locali prezenţi: ___ 

Voturi „PENTRU”:____, voturi „ÎMPOTRIVĂ”: ____, abţineri: ____ 

Nr. 
crt. 

OPERAŢIUNI EFECTUATE
 Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii   /     /2012  

2 Comunicarea către prefectul județului
1+4

)   /     /2012  

3 Aducerea la cunoștință publică
2+3+5

)   /     /2012  

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
3
)   /     /2012  

5 Hotărârea devine obligatorie și produce efecte
3
)   /     /2012  

Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare: 

1)
 art. 48 alin. (2): „Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local 

primarului şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”; 
2)

 art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 
zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 

3)
 art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la 

cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.” 
4)

 Art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: … 
   b) prefectului judeţului.” 
5)

 Art. 115 alin. (6): „Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă publică prin 
grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.” 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
 …………………………….………………………… 

 
C h i r v a s i t u  G h e o r g h e  

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI  

DUDEŞTII NOI 

   
 …………………………….………………………… 

 
NICOLAE GEHL 

L.S. 

http://www.pcdn.ro/
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Anexa la Hotărârea Consiliului Local   
nr. 49 din 19 noiembrie 2012 

 

PLAN DE MĂSURI 
privind colectarea selectivă 

a deşeurilor 
 
 

 
Art. 1. - Prezentul plan de măsuri este elaborat în conformitate cu prevederile 

art. 7 din Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor. 
 
Art. 2. - (1) Pentru desfăşurarea în bune condiţii a colectării selective în cadrul 

instituției, această activitate se realizează sub coordonarea doamnei Mariana GOŞA, în 
calitate de responsabil cu colectarea selectivă a deșeurilor. 

(2) Persoana responsabilă cu colectarea selectivă poate fi contactată la numărul 
de telefon 0256 378020, fax 0356 816494, adresă de mail: 

primariadudestiinoi@yahoo.com. 

 
Art. 3. - (1) Colectarea selectivă a deşeurilor presupune separarea la sursa de 

generare pe următoarele categorii:  
a) deşeuri de hârtie şi carton; 
b) deşeuri de metal şi plastic; 
c) deşeuri de sticlă.  
(2) Scopul colectării separate a acestor categorii îl constituie necesitatea de a 

evita contaminarea deşeurilor prin amestecarea acestora şi asigurarea unei calităţi 
acceptabile de către reciclator. 

 
Art. 4. - (1) Colectarea selectivă a deșeurilor în instituție se efectuează prin 

depozitarea deșeurilor menajere în baterii mici de 60 l după cum urmează: 
a) bateria galbenă: deşeuri de plastic şi metal; 
b) bateria albastră: deşeuri de hârtie şi carton; 
c) bateria verde: deşeuri de sticlă. 
(2) Totodată, vor fi amplasate recipiente de colectare selectiva, pe culori, si 

marcate pe categorii de deșeuri la căile de acces din cadrul instituției. 
 (3) În exteriorul clădirii sunt amplasate trei eurocontainere cu capacitate de 240 l 
pentru cele trei fluxuri colectate separat pentru stocare temporară a deşeurilor 
precolectate în interiorul instituţiei care vor îndeplini condiţiile referitoare la culoare şi 
marcare impuse prin art. 9 din Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a 
deseurilor in institutiile publice.-   
 

Art. 5. - Recipientele amplasate în clădire vor fi golite de către personalul 
însărcinat cu efectuarea curăţeniei în funcţie de ritmul de umplere, în containerele 
destinate stocării temporare. 

 
Art. 6. - Achiziţionarea containerelor destinate stocării temporare a deşeurilor 

colectate selectiv se va face în condiţiile legislaţiei în vigoare în domeniul achiziţiilor 
publice. 

 
Art. 7. - Planșele privind precizarea amplasării locaţiilor vor fi puse în zona 

birouri, în zona magaziilor, precum și în zona sălii de protocol. 
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Art. 8. - Ţinând cont de faptul că este necesar să asigurăm o eficienţă cât mai 
crescută a sistemului, depunerea deşeurilor de ambalaje se face în baterii sau 
containere exterioare după ce sunt pliate sau presate.  

 
Art. 9. - Deşeurile de altă natură decât deşeuri de ambalaje corespunzătoare 

fluxurilor de material gestionate în cadrul sistemului de colectare selectivă rezultate din 
zona de birouri se depun în containerul exterior.  

 
Art. 10. - Angajaţii instituţiei vor fi obligaţi să colecteze separat deşeurile 

generate prin respectarea inscripţionărilor de pe recipientele destinate colectării 
selective. 

 
Art. 11. - Această obligativitate va fi reglementată prin dispoziţie a primarului, 

care va prevede de asemenea răspunderea disciplinară şi măsurile aplicabile 
angajaţilor în cazul neimplementării colectării selective a deşeurilor în cadrul instituţiei 
potrivit legislaţiei în vigoare. 

 
Art. 12. - (1) Instruirea angajaţilor privind colectarea selectivă a deşeurilor în 

cadrul primăriei se va face prin intermediul unor pliante şi odată cu amplasarea 
recipientelor destinate colectării selective. 

(2) Persoana responsabilă va instrui angajaţii din fiecare birou în parte, cu privire 
la modul de colectare separată pe categorii de deşeuri, instruire care se va face de 
asemenea, ori de câte ori apar completări sau modificări asupra legislaţiei în vigoare, 
referitor la colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice. 

(3) Personalul va fi informat periodic de către responsabil asupra eventualelor 
nereguli sesizate în modul de implementare al acestei activităţi în cadrul instituţiei. 

 
Art. 13. - Informarea vizitatorilor se realizează prin plasarea de materiale 

informative, de minimum trei ori pe an, în spaţiile special amenajate, ele constând în 
pliante și afișe informative. 

 
Art. 14. - (1) Predarea deşeurilor colectate selectiv pentru valorificare se va face 

către un operator autorizat, cu care se va încheia un protocol de preluare a deşeurilor 
colectate selectiv. 

(2) Periodicitatea preluării de către colector a cantităţii de deşeuri colectate 
selectiv se stabileşte de comun acord ţinând cont de cantitatea generată şi volumul 
disponibil pentru stocare temporară, dar nu mai mult de 30 de zile. 

 
Art. 15. - (1) Evidenţa privind cantităţile de deşeuri colectate selectiv se face în 

conformitate cu Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă în instituţiile publice.  
(2) Deşeurile colectate selectiv vor fi cântărite la predare, iar cantităţile vor fi 

consemnate în Registru de evidenţă de deşeuri colectate selectiv. 
(3) Modelul Registrului de evidenţă a deşeurilor colectate selectiv este descris în 

anexa prezentului Plan. 
(4) Registrul de evidenţă a deşeurilor colectate selectiv se găseşte la 

responsabilul numit cu organizarea colectării selective în instituţie, iar raportarea datelor 
se face lunar, direct Agenţiei Naţionale de Protecţia Mediului. 
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Anexa - Registrul de evidenţă a deşeurilor colectate selectiv 

 
 

— Model —  
 
A. Date de identificare  
 
Date de înregistrare:  
Denumirea instituţiei publice .....................................................  
Sediul: localitatea ..........................., sectorul ................, str. ...........  
nr. . ..................................................., cod postal .....................................................,  
judeţul ..................................................................................................  
Date de contact: telefon ................, fax ............, e-mail .....  
 
B. Detalii despre instituţie  
1. Numarul total de salariaţi la data de 31 decembrie .........  
 
 
C. Cantitatea de deşeuri colectate  
 
Nr.         Denumirea deseului          Codul deseului1)  Cantitatea colectata 
crt.                                                                 (kg)  
1             .........                     .........                 .......   
...            .........                         .........                 .......   
...            .........                       .........                 .......   
 
 
1) Se va înscrie codul deşeului potrivit Listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, 

aprobată prin Hotarârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea 
listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare.  

 


