
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea Regulamentului de colectare selectivă a deșeurilor la nivelul comuneiaprobarea Regulamentului de colectare selectivă a deșeurilor la nivelul comunei

Șaru Dornei, județul SuceavaȘaru Dornei, județul Suceava

Consiliul local al comunei Șaru Dornei, jud. Suceava
Având în vedere:
-  referatul  de  aprobare  nr.  875 din  12.02.2021,  a  primarului  comunei  Șaru  Dornei,  jud.

Suceava;
-  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 1661 din 05.03.2021;
- raportul de avizare nr. 2494 din 23.03.2021, al comisiei  pentru programe de dezvoltare

economico-socială,  buget,  finanţe,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al  comunei,  agricultură,
gospodărie comunală, protecţia mediului, turism, servicii  şi  comerţ a Consiliului  local al  comunei Șaru
Dornei, jud. Suceava;

-  raportul  de avizare nr.  2495 din 23.03.2021, al  comisiei  pentru învăţământ,  sănătate  şi
familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, sport, culte, protecţie copii  a Consiliului local
al comunei Șaru Dornei, jud. Suceava;

- raportul de avizare nr. 2496 din 23.03.2021, al comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor
cetăţenilor a Consiliului local al comunei Șaru Dornei, jud. Suceava;

În conformitate cu prevederile:
- art. 31, art. 70 lit. h), art. 90 lit. b) și lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195 din

22 decembrie 2005 privind protecţia mediului;
 - art. 17 alin. (1), art. 19, art. 31, art. 59 alin. (1) A. din Legea nr. 211/2011 privind regimul
deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările
ulterioare;

- Legii nr. 101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată,  cu
modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.  Se aprobă Regulamentului de colectare selectivă a deșeurilor la nivelul comunei ȘaruRegulamentului de colectare selectivă a deșeurilor la nivelul comunei Șaru
Dornei, județul Suceava, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâreDornei, județul Suceava, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.    2.   Primarul  comunei  şi  compartimentul  de  specialitate  vor  aduce  la  îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri, iar secretarul comunei o va înainta Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava
pentru control şi legalitate. 

     Președinte de ședință    
Antone Georgiana-Antusa                                             Contrasemnează,

                                                                                                   Secretarul general al comunei,
                                                                                            Ștefan NEGREA

Şaru Dornei, 26 martie 2021
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ANEXĂ LA HCL 9/2021 ȘARU DORNEI

REGULAMENT COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR

Începând cu data de 15.04.2021, sistemul de colectare selectivă a deșeurilor se modifică

în urma implementării principiului ”Plătește pentru cât arunci” (PPCA), potrivit căruia, cu cât

cetățenii vor selecta mai corect deșeurile, cu atât vor plăti mai puțin.

”Plătește pentru cât arunci” este o inițiativă adoptată la nivel național cu scopul de a

determina  populația  să  colecteze  selectiv  deșeurile,  astfel  încât  România  să  se  încadreze  în

obligațiile care și le-a asumat în fața Uniunii Europene.

În comuna Șaru Dornei, în urma implementării principiului ”PPCA” taxa de salubritate

(gunoi)  pe care  o plătește  fiecare gospodărie  se  transformă în taxă  inclusă  în  prețul  sacilor

personalizați, puși la dispoziție de Serviciul de Gospodărie Comunală Șaru Dornei și etichetați

cu coduri de bare distincte pentru fiecare tip de gunoi, dar și pentru fiecare utilizator.

Așadar, cele patru tipuri de deșeuri: menajer, plastic, metale și sticlă se vor colecta de

către  Serviciul  de Gospodărie  Comunală Șaru Dornei  doar  din sacii  personalizați  și  puși  la

dispoziție contra cost de acest serviciu.

Prețurile acestora sunt următoarele:

- Saci de 60 l – doar pentru deșeuri menajere = 10 lei/buc

- Saci de 120 l – pentru deșeuri fracția uscată (plastic, metale, sticlă) = 1 leu/buc

Sacii personalizați  de 60 litri, cu deșeuri menajere, vor fi scoși   la marginea drumului

de pe traseul  pe care se deplasează mașina de gunoi   în ziua de vineri a fiecarei  săptămâni.

Dacă o zi de vineri se suprapune cu o zi liberă legală sau o sărbătoare religioasă, ziua de ridicare

a gunoiului va fi în prima zi lucrătoare, după aceasta.

 Sacii personalizați  de 120 litri, pentru deșeuri colectate selectiv pe urmatoarele trei

categorii:

              -Hârtie:    DA - hârtie, maculatură, ziare, ambalaje de carton (curate și uscate).

                                  NU - cartoane și ambalaje umede, murdare sau cu resturi de alimente, sau

alte deșeuri (acestea vor fi puse în sacul de gunoi menajer).

               -Plastic :     DA - PET-uri doar goale și cu dopul desfăcut (sau tăiate/ comprimate),

ambalaje din plastic. 

                                  NU - PET-uri sau ambalaje murdare și cu resturi de lichide sau alimente.

Ce nu poate fi curățat se aruncă în sacul de gunoi menajer.

              -Sticlă:    DA - Sticle și borcane goale și fără capac, alte ambalaje de sticlă doar curate.

                                  NU - sticle și borcane murdare, cu urme de alimente sau sparte (acestea

vor fi puse în sacul de gunoi menajer).



Sacii personalizați cu deșeuri colectate  selectiv  vor fi scoși   la marginea drumului  de

pe traseul  pe care se deplasează mașina de gunoi   în aceeași zi cu sacii menajeri.    Vor fi

ridicați  doar sacii  care sunt legați  (sau înnodați)  la gură,  care au selecția   făcută corect,  au

eticheta de identificare cu înscrisurile lizibile. 

Nerespectarea acestor cerințe duce la neridicarea deșeurilor în ziua respectivă și dacă

greșeala  persistă  se  vor  aplica  sancțiuni  conform legislației  în  vigoare.  Precizăm faptul  că

utilizatorul poate fi identificat după eticheta cu codul de bare inscripționată pe sac.

De  asemenea  Serviciul  de  Gospodărie  Comunală  Șaru  Dornei oferă  populaţiei

posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deşeuri de hârtie şi carton, sticlă, metal, materiale

plastice (altele  decât  cele  descrise anterior),  lemn, textile,  ambalaje,  deşeuri  de echipamente

electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv saltele

şi mobilă, cu condiția ca acestea să fie transportate pe cheltuiala proprie și puse în containerele

special amenajate pe categorii, în locul STAȚIA DE EPURARE NEAGRA ȘARULUI,  o data

pe luna în prima zi de joi a lunii respective între orele 10°°-16°°.

Pentru deșeurile care provin din demolări  sau alte deșeuri  care nu fac parte din cele

prezentate  mai  sus,  Primăria  comunei  Șaru  Dornei  pune  la  dispoziție,  la  solicitarea

beneficiarului, mașina de gunoi contra-cost.

Prețul pentru un coeficient de umplere de (50-100)% este de 600 RON.

Prețul pentru un coeficient de umplere de până la 50% este de 300 RON.

Proprietarii terenurilor sunt direct răspunzători de curățarea terenurilor pe care îl au în

proprietate și de menținerea stării de curățenie în permanență.

Taxa de salubrizare nu se va mai aplica începând cu data de 15.04.2021.

Cetățenii cât și persoanele juridice care au achitat taxa de salubrizare pe anul 2021 vor

primi saci menajeri și saci pentru deșeuri selective personalizați în valoarea taxei achitate.

Menționăm faptul că începând cu data de 15.04.2021 toate europubelele de 1.100 l

vor fi ridicate de la locurile de colectare și după această dată va fi strict interzisă depunerea

deșeurilor  în aceste locuri.


