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PROIECT HOTARARE NR. /

privind modificarea şi completarea Anexei nr. I la HCL nr. 49 din data de 16.02.2018 privind 
amplasamentele pentru punctele de colectare a deşeurilor municipale şi asimilabile din zonele 
defavorizate din Municipiul Făgăraş

C O N S IL IU L  LOCAL AL M U N IC IP IU L U I FĂGĂRAŞ, în tru n it în ş e d in ţă ......,

Analizând Expunerea de motive a primarului municipiului Fagaras nr.29.013/1/18.09.2018, 
raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publica Locala nr. 29.013/18.09.2018 si Adresa 
nr. 504/17.09.2018 înregistrată de Expert local romi din cadrul ADIF Făgăraş la Municipiul Făgăraş 
cu nr. 29.013/17.09.2018, prin care se propune modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 
49 din data de 16.02.2018 privind amplasamentele pentru punctele de colectare a deşeurilor 
municipale şi asimilabile din zonele defavorizate din Municipiul Făgăraş,

Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local_________;
In conformitate cu prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităţilor, nr. 101/2006 

actualizata,ale HG xii.i.470 / > septembrie 2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de
gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor, actualizata, ale Legii nr. 249 
/ 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, 
actualizata, ale art. 13-23 din Legea nr. 211 / 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor, 
republicata, OUG nr. 195 /22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, actualizată, HG nr. 856 / 
16 august 2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, 
inclusiv deşeurile periculoase, actualizată, Legea nr. 5 2 / 2 1  ianuarie 2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată,

Ţinând cont de prevederile HCL 27/2009 prinvind aprobarea Regulamentului referitor la 
stabilirea unor norme pentru activităţile de gospodărire, întreţinere şi curăţenie, colectare, transport 
şi depozitarea deşeurilor, a activităţilor comerciale precum şi măsuri de protecţie a mediului, 
creşterea şi întreţinerea animalelor domestice şi păsărilor de curte în municipiul Făgăraş.

Luând in considerare art. 36, alin (2), lit. b) , alin. 4 lit f) , alin (6), lit. a), pct. 9, din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

In temeiul art. 45 alin. (1) si ale art. 115 alin.l lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. -  Se aproba modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 49 din data de 16.02.2018 
privind amplasamentele pentru punctele de colectare a deşeurilor municipale şi asimilabile din 
zonele defavorizate din Municipiul Făgăraş, conform anexei 1, parte integranta din prezenta 
hotarare.
Art. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul 
Municipiului Fagaras prin Direcţia Administraţie Publica Locala -  Birou horticol, mediudin cadrul 
aparatului de specialitate la primarului municipiului Fagaras si SC SALCO SERV SA.
Art. 3. - Prezenta hotarare se aduce la cunostiinta publica , respectiv se comunica Primarului 
Municipiului Fagaras, celor nominalizaţi cu aducerea la indeplinire si se comunipa/în^titutiei 
Prefectului in vederea exercitaţii controlului cu privire la legalitate.

V

Iniţiator, PRIMAR 
Sucadu Gfieorghe

Vizat pentru legi 
Secretarul MunidMuli î 

LAURA ELENA GEUNCA,
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Nr. 29.013/1/18.09.2018
EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 49 din data de 16.02.2018 privind 
amplasamentele pentru punctele de colectare a deşeurilor municipale şi asimilabile din zonele 
defavorizate din Municipiul Făgăraş

Ţinând cont de prevederile HCL 27/2009 prinvind aprobarea Regulamentului referitor la 
stabilirea unor norme pentru activităţile de gospodărire, întreţinere şi curăţenie, colectare, transport şi 
depozitarea deşeurilor, a activităţilor comerciale precum şi măsuri de protecţie a mediului, creşterea şi 
întreţinerea animalelor domestice şi păsărilor de curte în municipiul Făgăraş,

Potrivit prevederilor art. 6 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, modificata si 
completata, protecţia mediului constituie obligaţia şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei 
publice centrale şi locale, precum şi a tuturor persoanelor fizice şi'j uridîce; Tâporfate îă'pTevednlTVărt 
70 lit h din ordonanţa de mai sus pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos, autorităţile 
administraţiei publice locale, precum şi, după caz, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu 
degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel.

Consiliile locale, precum şi primarii răspund de organizarea, conducerea, îndrumarea, 
coordonarea şi controlul întregii activităţi de gospodărire şi infrumusetare a localităţilor, de păstrarea 
ordinii şi curăţeniei în oraşele şi comunele tarii. In îndeplinirea atribuţiilor ce le revin vor adopta şi 
vor dispune măsurile ce se impun pentru asigurarea participării cetăţenilor, a instituţiilor publice şi 
agenţilor economici, cu sau fără personalitate juridică, la realizarea acţiunilor de înfăptuire şi păstrare 
a curăţeniei în interiorul localităţilor şi în afară acestora, la efectuarea la timp a activităţilor 
gospodăreşti, potrivit art. 3 si 4 din OG 21/2002.

Ţinând cont de art. 59 alin 2 din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, 
republicata,autorităţile administraţiei publice locale a unităţilor administrativ-teritoriale aprobă, prin 
hotărâri ale consiliului local, măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau 
gestionării necontrolate a deşeurilor.

Având in vedere Capitolul II art. 1 ,art. 2, art. 27 din Contractul de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de salubrizare din Municipiul Fagaras prin incredintare directa nr. 5035/05.03.2008 
, inclusiv cu modificările aduse prin HCL 13/28.01.2016 si dispoziţiile art. 1 din OG 21/2002 privind 
gospodărirea localităţilor umane si mrale, modificata si completata, asigurarea şi păstrarea curăţeniei 
şi ordinii pe teritoriul localităţilor, buna gospodărire a acestora şi respectarea normelor de igiena 
constituie o obligaţie fundamentală a autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor publice, 
agenţilor economici şi a altor persoane juridice, precum şi a cetăţenilor, raportate la art. 2 alin 1 din 
actul normativ mai sus indicat activităţile edilitar-gospodăreşti reprezintă ansamblul acţiunilor de 
utilitate şi interes local, desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea autorităţilor administraţiei publice 
locale, prin care se asigura buna gospodărire, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igiena, 
precum şi infrumusetarea localităţilor urbane şi mrale de pe întreg cuprinsul tarii, a fost elaborat 
prezentul proiect de hotarare in scopul de a conduce la o mai buna protecţie a mediului inconjurator si, 
totodată, pentm a răspunde nevoilor cetăţenilor municipiului.
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Nr. 29.013/18.09.2018 
Repartizat pentru avizare 

la comisia / L ^

________
AVIZAT PRIMAR . -
GHEORGHE SUCACIU

REFERAT LA PROIECTUL DE HOTARARE AL 
CONSILIULUI LOCAL

privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 49 din data de 16.02.2018 privind 
amplasamentele pentru punctele de colectare a deşeurilor municipale şi asimilabile din zonele 
defavorizate din Municipiul Făgăraş ............

Conform art. 1 alin (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, modificata si 
completata, mediul reprezintă ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, 
subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi 
anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, cuprinzând elementele enumerate 
anterior, inclusiv unele valori materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi condiţiile care pot influenţa 
bunăstarea şi sănătatea omului.

Potrivit prevederilor art. 6 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, modificata si 
completata, protecţia mediului constituie obligaţia şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei 
publice centrale şi locale, precum şi a tuturor persoanelor fizice şi juridice, raportate la prevederile art 
70 lit h din ordonanţa de mai sus, pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos, autorităţile 
administraţiei publice locale, precum şi, după caz, persoanele fizice şi juridice au obligaţia de a nu 
degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel.

Consiliile locale, precum şi primarii răspund de organizarea, conducerea, îndrumarea, 
coordonarea şi controlul întregii activităţi de gospodărire şi înfrumuseţare a localităţilor, de păstrarea 
ordinii şi curăţeniei în oraşele şi comunele tarii. In îndeplinirea atribuţiilor ce le revin vor adopta şi 
vor dispune măsurile ce se impun pentru asigurarea participării cetăţenilor, a instituţiilor publice şi 
agenţilor economici, cu sau fără personalitate juridică, la realizarea acţiunilor de înfăptuire şi păstrare a 
curăţeniei în interiorul localităţilor şi în afară acestora, la efectuarea la timp a activităţilor gospodăreşti, 
potrivit art. 3 si 4 din OG 21/2002.

Ţinând cont de art. 59 alin 2 din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, 
republicata,autorităţile administraţiei publice locale a unităţilor administrativ-teritoriale aprobă, prin 
hotărâri ale consiliului local, măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau 
gestionării necontrolate a deşeurilor.

Având in vedere Capitolul II art. 1 ,art. 2, art. 27 din Contractul de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de salubrizare din Municipiul Fagaras prin incredintare directa nr. 5035/05.03.2008 
, inclusiv cu modificările aduse prin HCL 13/28.01.2016 precum si prevederile Capitolului 2 art. 5 din 
Anexa nr. 1 la HCL 27/2009,

Ţinând cont de adresa nr. 504/17.09.2018 înregistrată de Expert local romi din cadrul ADIF 
Făgăraş la Municipiul Făgăraş cu nr. 29.013/17.09.2018 prin care se solicita completarea HCL 
49/2018 prin adaugarea de containere de deşeuri în zonele defavorizate pe următoarele amplasamente:

Câte un eurocontainer pentru blocurile 21,22, şi 23 din Cartier 13 Decembrie
înlocuirea unui eurocontainer de 1,1 m3aflat pe str. Salcâmului cu un altul cu capacitate de 8
m3
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Pentru respectarea dispoziţiilor art. 1 din OG 21/2002 privind gospodărirea localităţilor umane si 
rurale, modificata si completata, asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul localităţilor, 
buna gospodărire a acestora şi respectarea normelor de igiena constituie o obligaţie fundamentală a 
autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor publice, agenţilor economici şi a altor persoane 
juridice, precum şi a cetăţenilor, raportate la art. 2 alin 1 din actul normativ mai sus indicat activităţile 
edilitar-gospodăreşti reprezintă ansamblul acţiunilor de utilitate şi interes local, desfăşurate din 
iniţiativa şi sub organizarea autorităţilor administraţiei publice locale, prin care se asigura buna 
gospodărire, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igiena, precum şi inffumusetarea 
localităţilor urbane şi mrale de pe întreg cuprinsul tarii, propunem modificarea Anexei nr.l la HCL nr. 
49 /16.02.2018, anexa care va avea următorul conţinut:

Nr.
Crt

Denumire strada/zona Buc/container 
8 mc

1 Str Prunului-Pod 1
2 Str. Prunului CAP 1
3 Str. Prunului- Sona 1
4 Str. Soldat Cristea Vasile 1
5 Str. Salcâmului 2
6 Combinat -poarta 50 1
7 Combinat -FITA 1
8 Combinat -Pasarela 1
9 Combinat -  Pod nr
10 Combinat -  bl.6 i
11 Combinat-bl. 12 i
12 Combinat -  bl.3 i
13 Combinat- transformator 110 i
14 Str. Podului- Pod Galaţi 2

Total containere 8 mc 16

Nr.
Crt

Denumire strada/zona Buc/ eurocontainer 
1,1 mc

1 Salcâmului 1
2 Str. Negoiu nr. 1 2
3 Str. Parcului 3
4 Str. Clorului \ \

5 Cartier 13 Decembrie bl.21 1
6 Cartier 13 Decembrie bl.22 1
7 Cartier 13 Decembrie bl.23 1

Total containere 1,1 mc 10

Pe considerentele mai sus expuse a fost elaborat prezentul proiect de hotarare in scopul de a 
conduce la o mai buna protecţie a mediului inconjurator si , totodată, pentru a răspunde nevoilor 
cetăţenilor municipiului.

Fata de cele de mai sus va supunem spre analiza ,verificare si aprobare prezentul proiect de 
hotarare cu privire la modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 49 din data de 16.02.2018 
privind amplasamentele pentru punctele de colectare a deşeurilor municipale şi asimilabile din zonele 
defavorizate din Municipiul Făgăraş

Nr.
Crt.

Nume/Prenume Funcţia Data Semnatara 
/ /  Kr —j (

1 Ciont Valentin Viceprimar 18.09.2018
2 Hartoaga Ioana Director DAPL 18.09.2018 / f T i  1  l
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Anexa nr. 1 la HCL nr......./...................

Amplasamentele punctelor de colectare a deşeurilor municipale si asimilabile din zonele defavorizate
din Municipiul Fagaras

Nr.
Crt

Denumire strada/zona Buc/container 
8 mc

1 Str Prunului-Pod 1
2 Str. Prunului CAP 1
3 Str. Prunului- Sona 1
4 Str. Soldat Cristea Vasile 1
5 Str. Salcâmului 2
6 Combinat -poarta 50 1
7 Combinat -FITA 1
8 Combinat -Pasarela 1
9 Combinat -  Pod n ~
10 Combinat -  bl.6 i
11 Combinat -bl. 12 i
12 Combinat -  bl.3 i
13 Combinat- transformator 110 i
14 Str. Podului- Pod Galaţi 2

Total containere 8 mc 16

Nr.
Crt

Denumire strada/zona Buc/eurocontainer 
1,1 mc

1 Salcâmului 1
2 Str. Negoiu nr. 1 2
3 Str. Parcului 3
4 Str. Clorului 1
5 Cartier 13 Decembrie bl.21 1
6 Cartier 13 Decembrie bl.22 nr
7 Cartier 13 Decembrie bl.23 i

Total containere 1,1 mc 10
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Nr. 504/17.09.2018 %><

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
Nr

Ziua J A  Luna = g *  tvjM

Către Primăria Făgăraş \JvCA c
!n atenţia domnului primar Gheorghe Sucaciu

Vă aducem la cunoştinţă faptul că, în urma solicitărilor primite din partea 

locuitorilor din mai multe cartiere din municipiul Făgăraş, vă solicităm completarea HCL 

49/2018, prin adăugarea containere de deşeuri menajere, în zonele defavorizate din 

municipiul Făgăraş, pe următoarele amplasamente:

câte un eurocontainer pentru blocurile 21, 22 şi 23, cartier 13 Decembrie;

- înlocuirea unui eurocontainer de 1,1 m3, aflat pe strada Salcâmului cu un altul 

de o capacitate mai mare, de 8 m3;

amplasarea unui eurocontainefpe strada Andrei Mureşanu, în dreptul 

imobilului nr 1, locuinţa aparţinând PrimăriejJEăgaraş, contract de închiriere 

pe numele Alpxe Florin.

Vă mulţumesc,

Nr.crt. Funcţia/compartimentul Nume şi prenume Data fSefnnătura
1. Expert local romi, 

ADIF FĂGĂRAŞ
Roman Alina 17.09.2018 f i:
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Anexa nr. 1 la HCL nr.49/2018

Amplasamentele punctelor de colectare a deşeurilor municipale si asimilabile din zonele defavorizate
din Municipiul Fagaras

Nr.
Crt

Denumire strada/zona Buc/container 
8 mc

1 Str Prunului-Pod 1
2 Str. Prunului CAP 1
3 Str. Prunului- Sona 1
4 - Str. Soldat Cristea Vasile 1
5 Str. Salcâmului 1
6 Combinat -poarta 50 1
7 Combinat -FITA 1
8 Combinat -Pasarela n ~
9 Combinat -  Pod i
10 Combinat -  bl.6 i
11 Combinat -bl. 12 i
12 Combinat -  bl.3 i
13 Combinat- transformator 110 i
14 Str. Podului-Pod Galaţi 2

Total containere 8 mc 15

Nr.
Crt

Denumire strada/zona Buc/eurocontainer 
1,1 mc

j  _ i Salcâmului 2
2 Str. Negoiu nr. 1 2
oJ Str. Parcului 3
4 Str. Clorului 1

Total containere 1,1 mc 8
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CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 1
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE STUDII, PROGNOZE

ECONOMICO-SOCIALE, BUGET 
FINANŢE ŞI ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
AL MUNICIPIULUI

AVIZ NR. /20.09.2018

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.l AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- modificarea si completarea Anexei nr.l la HCL.nr.49/16.02.2018 privind amplasamentele 
pentru punctele de colectare a deşeurilor municipale si asimilabile din zonele defavorizate din 
Municipiul Fagaras

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Negrilă Ion

SECRETAR, 
Şuteu Marilena



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 5
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIA

PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, 
APĂRAREA ORDINII PUBLICE, 
RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI 
LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI, 
PROBLEMELE MINORITĂŢILOR

AVIZ NR. / 20.09.2018

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.5 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- modificarea si completarea Anexei nr.l la HCL.nr.49/16.02.2018 privind amplasamentele 
pentru punctele de colectare a deşeurilor municipale si asimilabile din zonele defavorizate din 
Municipiul Fagaras

Amendamente propuse:
_________________ _______________________________________________________________

DINTE,
Ion

SECRETAR, 
Malene Petru

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

AVIZ NR. / 20.09.2018

COMISIA 3
COMISIA PENTRU SERVICII 
PUBLICE, PENTRU COMERŢ 
ŞI AGRICULTURĂ

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.3 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- modificarea si completarea Anexei nr.l la HCL.nr.49/16.02.2018 privind amplasamentele 
pentru punctele de colectare a deşeurilor municipale si asimilabile din zonele defavorizate din 
Municipiul Fagaras

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Popa Ovidiu Nicolae

SECRETAR, 
Cârlan Anca



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 4
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI

ŞTIINŢIFICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, 
CULTE, SĂNĂTATE, CULTURĂ, 
PROTECŢIE SOCIALĂ, SPORTIVE 

ŞI DE AGREMENT

AVIZ NR. /fy /19.09.2018

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.4 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:___________________________________________________________

- modificarea si completarea Anexei nr.l la HCL.nr.49/16.02.2018 privind amplasamentele 
pentru punctele de colectare a deşeurilor municipale si asimilabile din zonele defavorizate din 
Municipiul Fagaras

Amendamente propuse:

SECRETAR,



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 2
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE ORGANIZARE ŞI

DEZVOLTARE URBANISTICĂ, 
REALIZAREA LUCRĂRILOR 
PUBLICE, PROTECŢIA MEDIULUI 
ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA 
MONUMENTELOR ISTORICE ŞI DE 
ARHITECTURĂ

AVIZ NR. 7 19.09.2018

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.2 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- modificarea si completarea Anexei nr.l la HCL.nr.49/16.02.2018 privind amplasamentele 
pentru punctele de colectare a deşeurilor municipale si asimilabile din zonele defavorizate din 
Municipiul Fagaras

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Ercău Bruno

SECRETAR, 
Suciu Andreea

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 6
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE TURISM, RELAŢII

EXTERNE ŞI INTEGRARE 
EUROPEANĂ

AVIZ NR. / 2  /19.09.2018

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.6 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:_________________________________________________________

- modificarea si completarea Anexei nr.l la HCL.nr.49/16.02.2018 privind amplasamentele 
pentru punctele de colectare a deşeurilor municipale si asimilabile din zonele defavorizate din 
Municipiul Fagaras

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Stengel Norbert

SECRETAR, 
Ciont Valentin

Cod: F-18


