ROMANIA
JUDErUL BOrOSANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECr DE HOrĂRÂRE
Centru municipal de colectare deşeuri reciclabile
nepericuloase necuprinse în SMID
modificarea listei bunurilor concesionate către S.C Urban Serv S.A.

privind aprobarea
şi

înfiinţării unui

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI
analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea înfiinţării
unui Centru municipal de colectare deşeuri reciclabile nepericuloase necuprinse în SMID şi trecerea în
administrarea UAT Botoşani prin Direcţia Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Botoşani a unor
terenuri aflate în administrarea S.C Urban Serv S.A.,
>-',i: ;1:
având în vedere prevederile: Legii serviciului de salubrizare a localităţilor, nr.l O1/ 2006,
,"''''
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr. 211/2011, privind regimul deşeurilor,
cu modificările şi completările ulterioare, OUG_nr. 5/2015, privind deşeurile de echipamente electice
şi electonice, cu modificările şi completările ulterioare; OUG nr.74/2018 pentru modificarea şi
completarea Legii nI'. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nI'. 249/2015 privind modalitatea"
de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonantei de urgenţă a Guvernului nr-"·
196/2005 privind Fondul pentru mediu; OUG nr.196/2005- privind Fondul de mediu, cu modificările
şi completările ulterioare; HG nr. 349/2005 privind depozitarea cu modificările şi completările
ulterioare,
în baza dispoziţiilor art, 129 alin (1), (2) lit. a), c), d) şi alin(7) lit. n) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ,
HOTĂRĂşTE:
Art.I Se aprobă preluarea terenului de 0,7 ha, identificat prin planşa din Anexa 1 la prezenta
Hotărâre, din lista bunurilor concesionate către S.C Urban Serv S.A. Botoşani prin Actul Adiţional n
Il la "Contractul de concesiune nr. 7/10.12.1998 de concesiune a Serviciului public de colectare,
transport, neutralizare gunoi".
Art.2 Se aprobă înfiinţarea pe terenul de 0,7 ha, identificat prin planşa din Anexa 1 la prezenta
Hotărâre a unui Centru municipal dc colectare deşeuri reciclabile nepericuloase, având ca obiect de
activitate preluarea cu titlu gratuit de la populaţie şi instituţii publice a unor categorii de deşeuri
nepericuloase necuprinse în SMID, în vederea reciclării, tratării şi valorificării.

Art. 3 Se aprobă preluarea în administrarea DAT Botoşani plin Direcţia Edilitare din cadrul
Primăriei Municipiului Botoşani a Centrului municipal de colectare deşeuri reciclabile nepericuloase
Art. 4 Se aprobă preluarea terenului de 0,15 ha, identificat prin planşa din Anexa 2 la prezenta
Hotărâre, prin radierea acestuia din lista bunurilor concesionate către S.C Urban Serv S.A. Botoşani prin
HCL m.21 112016 privind completarea listei bunurilor concesionate de către Se. Urban Serv S.A.prin
contractul 7 din 1998 şi a actelor adiţionale ulterioare; HCL nr, 254/2016 privind modificarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 211 din 28 septembrie 2016 completarea listei bunurilor concesionate de către S.C
Urban Serv S.A.prin contractul 7 din 1998 şi a actelor adiţionale ulterioare şi HCL nr. 133/2017 pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 211 din 28 septembrie 2016 completarea listei bunurilor
concesionate de către S C Urban Serv SA. prin contractul 7 din 1998 şi a actelor adiţionale ulterioare.
Art.5 Se aprobă preluarea în administrarea DAT Botoşani prin Direcţia Edilitare din cadrul Primăriei
Municipiului Botoşani a terenului de 0,15 ha identificat prin planşa din Anexa 2 la prezenta Hotărâre,
pentru operaţiuni de umplere, rambliere şi nivelare a acestuia în scopul valorificării materiale în urma
tratării, a deşeuri lor provenite din construcţii şi demolărilrenovări de la populaţie şi a deşeurilor stradale
rezultate din operaţiunea de măturat mecanizat,
Art. 6 Se aprobă folosirea terenului de 0,15 ha identificat prin planşa din Anexa 2 la prezenta
Hotărâre, pentru operaţiuni de umplere, rambliere şi nivelare a acestuia în scopul valorificării materiale
în urma tratării, a deşeuri lor provenite din construcţii şi demolărilrenovări de la populaţie şi a deşeuri lor
stradale rezultate din operaţiunea de măturat mecanizat, după obţinerea tuturor avizelor privind această
activitate..

Art, 7 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei se abrogă următoarele: Hotărâri le Consiliului
Local: HCL m.21112016 privind completarea listei bunurilor concesionate de către S.C Urban Serv
SA. prin contractul 7 din 1998 şi a actelor adiţionale ulterioare; HCL nr. 254/2016 privind modificarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 211 din 28 septembrie 2016 completarea listei bunurilor concesionate
de către S.C Urban Serv S.A. prin contractul 7 din 1998 şi a actelor adiţionale ulterioare şi HCL nr.
133/2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Localnr. 211 din 28 septembrie 2016 completarea
listei bunurilor concesionate de către S C. Urban Serv SA. prin contractul 7 din 1998 şi a actelor
adiţionale ulterioare;
Art. 8 Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate şi S.C. "URBAN
SERY" S.A. Botoşani, vor lua măsuri de duce re la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
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Primăria Municipiului Botoşani
Direcţia

Edilitare

Nr. 2" $t din 2'1./ tJ·Zt9!f
Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind aprobarea
Înfiinţării unui Centru municipal de colectare deşeuri reciclabile nepericuloase necuprinse În
SMID(Sistem de Management Integrat al Deşeurilor) şi modificarea listei bunurilor
concesionate către Urban Serv S.A

Prin Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor ( SMID), implementat la nivelul Întregului
judeţ de către Consiliul Judeţean Botoşani, la depozitul judeţean de deşeuri de la Stăuceni (CMID) , pe
lângă deşeurile menajere În amestec, se acceptă numai următoarele categorii de deşeuri reciclabile
nepericuloase, colectate separat (selectiv) : plastic, metal, hârtie, carton şi sticlă de ambalaj
Tot prin SMID platformele controlate ( amenajate) de precolectare a deşurilor municipale
amenajate pe domeniul public şi operate de operatorul de salubritate, sunt dotate cu recipiente
destinate numai pentru colectarea deşeurilor menajere şi a deşeurilor reciclabile din categoria: plastic,
metal, hârtie, carton şi sticlă de ambalaj, respectiv numai acele deşeuri care sunt acceptate la depozitul
CMID Stăuceni. La platformele controlate populaţiei Îi este interzis să depoziteze, atât În recipiente cât
şi pe jos, alte categorii de deşeuri cum ar fi: voluminoase ( mobilier, saltele ,etc.), textile,
construcţii/demolări, vegetale, cauciucuri uzate, etc., iar pentru categoria de DEEE sunt amplasate În
oraş 3 centre de colectare ( zonele: P-ţa Viilor, Independenţei şi Gară) .
Operatorul de salubritate a transmis numeroase notificărilsolicitări Primăriei de a face demersuri
pentru identificarea şi autorizarea de amplasamente destinate depozitării categorii lor de deşeuri care
nu sunt cuprinse În SMID. Aceste notificări au fost făcute Primăriei În urma solicitărilor populaţiei şi
instituţiilor adresate către operatorul de salubritate de a prelua acele categorii de deşeuri care sunt
interzise la depozitare pe platformele de precolectare controlate.
Vă supunem atenţiei următoarele prevederi legislative din domeniul gestionării deşeurilor
municipale:
a) 1n Legea nr. 211/2011, privind regimul deşeurilor cu modificările şi completărie ulterioare, la
art. 59, alin (1), lit. f) se prevede că :

"art. 59, alin (1) Autoritătile administratiei publice locale, inclusiv a municipiului Bucureşti, au
următoarele obligatii; (. ..)
f) asigură spatiile necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, dotarea acestora cu containere
specifice fiecărui tip de deşeu şi dezvoltă În mod corespunzător centrele Înfiintate potrivit prevederilor
Ordonantei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 pentru a oferi populatiei posibilitatea de a se debarasa,
fără plată, de deşeuri de hârtie şi carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje,
deşeuri de echipamente electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri
voluminoase, inclusiv saltele şi mobile"
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b) În Anexa 6 la OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu se prevede că obiectivul anual de
reducere ( prin reciclare şi alte forme de valorificare) a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin
depozitare este de 42% pentru deşeurile colectate În 2019 şi 60% pentru cele colectate În anul 2020.
c) Potrivit art. 9, lit. p) OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, unităţile administrativ-teritoriale
trebuie să plăteacă la Fondul de mediu o contribuţie (taxă) de 50 Iei/tonă, În cazul neîndeplmiril
obiectivului anual de reducere a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare, cu
procentele indicate la pct. b) din prezentul. Valoarea taxei se calculează făcându-se diferenţa dintre
cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de reducere a cantităţilor de deşeuri municipal eliminate
prin depozitare şi cantitatea efectiv Încredinţată spre reciclare şi alte forme de valorificare.
d) Directiva nr.1999/31/CE privind depozitarea include prevederi pentru reducerea deşeurilor
biodegradabile de la depozitare pentru a evita efectele adverse asupra mediului cauzate de
comportamentul acestor deşeuri În condiţii de depozitare, producerea de levigat şi a gazului de
depozit. Directiva este transpusă total prin diverse acte normative printre care cel mai important este
HG nr. 349/2005 privind depozitarea cu modificările şi completările ulterioare, unde la art. 6, alin (2) ,
se prevede obligativitatea administraţiilor publice locale să reducă cantitatea de deşeuri
biodegradabile depozitate (Iit. c) cu 35% din cantitatea totală produsă În anul de referinţă 1995.
e) Legea nr. 31/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul
deşeuri lor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeuri lor de
ambalaje şi a OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu.
Având În vedere următoarele aspecte:
1) deoarece platformele controlate de precolectare amenajate pe domeniul public atât de către UAT
Botoşani cât şi cele din cadrul SMID, sunt dotate şi destinate numai pentru precolectarea deseurilor
menajere În amestec şi pentru colectarea selectivă a deşeurilorr reciclabile din categoria: plastic,
metal, hârtie, carton şi sticlă de ambalaj, populaţia şi instituţiile publice nu are unde depune celelalte
tipuri de deşeuri provenite din gospodării, deşi plăteşte serviciul de colectare gunoi prin taxa specială
de salubrizare;
2) pentru că la CMID Stăuceni se acceptă numai deşeuri menajere şi reciclabile din categoria: plastic,
metal, hârtie, carton şi sticlă de ambalaj, operatorul de salubritate nu poate prelua contra cost de la
populaţie şi instituţii alte tipuri de deşeuri deoarece nu are unde să le predea spre depozitare;
3) deoarece taxa (contribuţia) la Fondul de mediu pe care o plăteşte UAT este de 50 lei Ito de deşeu
destinat spre valorificare şi nerealizată (conform celor expuse la pct. (c) şi (d) din prezenta)
4) conform OUG nr.74/2018,anexa 5, taxa la economia circulară creşte de la 30 lei/to la 80 lei/to
Începând cu anul 2020
5) pentru că persoanele fizice şi instituţiile pot fi amendatate conform legislaţiei În vigoare dacă
depozitează deşeuri În locuri nepermise;
6) deoarece autorităţile administraţiei publice locale au potrivit legii obligaţia de asigura spaţiile
necesare pentru a oferi populaţiei posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deşeuri de hârtie şi
carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi
electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi mobile ( conf.
celor expuse la pct. (a));
7) deoarece UAT Botoşani nu are unde depozita sau preda În vederea tratării şi valorificării a deşeuri lor
vegetale provenite de pe spaţiile verzi, cimitire precum şi gradini, precum şi a deşeurilor biodegradabile
provenite din pieţe
Propunem:
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1. Înfi i nţa rea unui Centru municipal de colectare deşeuri reciclabile nepericuloase (CMCDR),
necuprinse În SMID, având ca ob iect de activitate pre luarea cu titlu gratuit de la pop ulaţie ş i instituţii
publice În vederea reciclării, trată rii şi va lo rificări i a u rmătoarelo r categorii de deşe u ri nepericuloase:
1. de ş euri vegetale ş i biodegradabile din pieţe
1.2 de ş euri voluminoase
1.3 deşeuri de echipamente electice ş i electonice
IA baterii ş i acumulatori
1. 5 anvelope,
1.6 sticl a float ( de la geamuri)
1.7 de şe uri te xtile
1.8 alte deşeu ri de ambalaje
II. Preluarea În adm inistra rea UAT B otoşa n i prin Direcţia Edilitare a P rim ăriei Mun icipiului Botoşani a
u rmătoare lor te renuri aflate În ad minista rea S.C. Urban Serv S.A :
II. 1) Teren În suprafată de 0,7 ha , preda t ca bun de retu r operatorului de salubritate S.C. URBAN
SERV S A , prin Actul ad iţional nr. 11 la Contractul de concesiune al serviciului public de colectare,
transport ş i neutralizare gunoi nr. 7/10.12,1 998. Acesta este situat pe str. I.C. Brătianu f.n mărginit de:
drumul DN 29D , padocul de câini com unitari al UAT Botoşani, Depozitul Închis şi de Penitenciarul
Botoşani :

II. 2) Teren În suprafată de 0,15 ha inclus În lista bunurilor concesionate către S .C. URBAN SERV
SA prin HCL nr. 133/2017, pentru operaţiuni de umplere, rambliere şi nivelare a acestuia prin

veloriticii ree m aterială a deşeuri/or generate din activită ţi de construcţii
interioare şi /sa u exterioare a lo cuin ţelor de pe aria administrativ teritorială
Ac esta este

mărgin it

de Penitenciar, terenul de 0,7 ha ( pe care propunem
pă ş u n e degradată şi Depozitul Închis .

-amenajări şi reabilitări

a municipiului

i nfiinţa re a

Botoşani.

CMCDR), teren

Preciză m urm ătoare l e :

- pe teren ul de 0,7 ha se va Înfii nţa Centrul municipal de colectare deşeuri reciclabile nepericuloase,

necuprinse În SMID
- terenul de 0,15 ha se p retează pentru operaţiile de umplere/rambliere/nivelare , deoarece este
accidentat, degrada t, În pantă , etc . şi nu poa te fi destinat nici unei alte uti lizări. De aceea este potrivit
pent ru activitatea de valorificare m ateri ală a deşe uri lor proven ite din con stru cţii şi demolări/renovări de
la popu l aţi e şi a d e şeuril o r stra dale rezultate din ope raţiun e a de m ăturat mec anizat, tratate
core spunzător .

Avâ nd În vedere cele expuse , supunem spre analiză În ved erea ap robări i de către Consiliul Loca l al
Municip iului

intocmit

Botoşa n i

a proiect ului de

Numele şi prenumele
Larissa Ra ţă
Bogdan Be ţen ch i
Gabriela Artimon
Bogdan Munteanu
Mirela Ghi org h iţă
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În Anexa 1 la prezentul.
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Suprafata propusa pentru
modelare teren:

5 = 15 0 0 ,0 0

m p.

din care:
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cu-

suprafata depozitare
Si = 900,00 mp.
suprafata descarcare/control
5 2 = 600,00 mp.
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Suprafata in administrarea,
URBAN SERV SA.
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