ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.5 din 9 martie 2017 privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării,
aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor
Analizând expunerea de motive a primarului precum şi raportul viceprimarului (Responabil
mediu ) privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau
gestionarii necontrolate a deşeurilor
Având avizul Comisiei activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţia mediului şi turism;
În conformitate cu prevederile art. 59, alin. 2din Legea 211/2011, privind regimul deşeurilor, in
conformitate cu prevederile art. 1, art. 2, alin. (2), alin. (3), art. 4, alin. (1), art. 8, alin. (2), lit. d), alin.
(3), alin. (4) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor,cu modificarile si
completarile ulterioare
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin.(6) lit.a) pct.10, pct.13, precum şi art. 45 alin. (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul Local al comunei Naidăş întrunit în şedinţă ordinară
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau
gestionării necontrolate a deşeurilor, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. – Primarul comunei Naidăş împreună cu cei desemnaţi în anexă vor asigura executarea
prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3. – Prezenta hotărâre este valabilă până la revocare.
Art.4. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte reglementări contrare se
abrogă.
Art.5. – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei comunei
Naidăş; intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale
art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş
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Anexa nr. 1 la H.C.L. Naidăş nr.5 din 09.03.2017

CONSILIUL LOCAL
MĂSURI NECESARE PENTRU INTERZICEREA ABANDONĂRII, ARUNCĂRII SAU
GESTIONĂRII NECONTROLATE A DEŞEURILOR
Art.1. – Gestionarea deşeurilor pe raza comunei Naidăş se face conform sistemului adoptat de
Consiliul Local Naidăş.
Art.2. – Deşeurile menajere sunt gestionate si eliminate conform Contractului de delegare a
gestiunii A.D.I. Intercom Deşeuri Caraş-Severin.
Art.3. – Colectarea deşeurilor menajere se face săptămânal sau ori de câte ori este nevoie la
aprecierea primarului sau la solicitarea Consiliului Local. Anunţarea cetăţenilor privind data colectării
se va face prin anunţ public.
Art.4. – Persoanele fizice din comuna Naidăş au următoarele obligaţii:
a. Să achite taxa de colectare a deşeurilor menajere până în data de 31.12. anului in curs
b. Să colecteze deşeurilor menajere selectiv, în recipienţii din dotare sau în saci menajeri,
neamestecate cu alte tipuri de deşeuri precum deşeuri biodegradabile (iarbă, crengi, tulei, etc.),
deşeuri de construcţii, DEEE, deşeuri de grajd, animale moarte, etc.
c. Să nu abandoneze sau sa arunce deşeurile menajere pe străzi, trotuare, drumuri agricole, câmpuri
virane, etc.
d. Să nu abandoneze sau sa arunce deşeurile menajere pe străzi, trotuare, drumuri agricole, câmpuri
virane, etc.
e. Să sesizeze organelor competente din cadrul Primăriei Naidăş abandonarea sau aruncarea
deşeurilor de către persoane fizice si juridice in locuri nepermise.
Art.5. – Persoanele juridice din comuna Naidăş au următoarele obligaţii:
a. Să achite taxa de colectare a deşeurilor menajere pana in data de 31.12. anului în curs.
b. Să se doteze cu europubele pentru colectarea deşeurilor menajere.
c. Să amplaseze la ieşire din unitate a europubelelor sau coşurilor pentru deşeuri menajere care vor
fi utilizate de către clienţi.
d. Să colecteteze selectiv deşeuri de ambalaje şi ambalaje, sticlă, metal, carton, plastice care sa le
evacueze prin unităţi autorizate.
e. Să nu amestece deşeuri reciclabile şi ambalaje cu deşeuri menajere.
f. Să nu abandoneze sau să arunce deşeurile menajere pe străzi, trotuare, drumuri agricole, câmpuri
virane, etc.
g. Să nu abandoneze sau să arunce deşeurile menajere pe străzi, trotuare, drumuri agricole, câmpuri
virane, etc.
h. Să sesizeze organelor competente din cadrul Primăriei Naidăş abandonarea sau aruncarea
deşeurilor de către persoane fizice şi juridice în locuri nepermise.
Art.6. – Persoane fizice şi juridice de pe raza comunei Naidăş au următoarele obligaţii:
a. De a colecta selectiv deşeurile biodegradabile care se vor depozita în locuri potrivite din
proprietatea persoanelor fizice şi juridice sau stabilite de administraţia publică locală pentru
compost.
b. Deşeurile biodegradabile pot fi şi arse in condiţii de siguranţă, supravegheate în continuu până la
arderea totală, fără a afecta vecinătăţile sau persoane.
c. Deşeurile biodegradabile din câmpuri agricole se depozitează pentru a se composta sau se ard
numai sub supraveghere continuă până la arderea completă pentru a se împiedica răspândirea
focului pe terenuri învecinate, şi fără a afecta vecinătăţile sau persoane cu fum.
d. Să nu abandoneze sau sa arunce deşeurile biodegradabile pe străzi, trotuare, drumuri agricole,
câmpuri virane, etc.
Art.7. – Persoane fizice si juridice de pe raza comunei Naidăş au următoarele obligaţii:
a. Să colecteze selectiv deşeurile de construcţii care se vor depozita în locuri potrivite din
proprietatea persoanelor fizice şi juridice.
b. Deşeurile de construcţii vor sta depozitate în locuri potrivite din proprietatea persoanelor fizice si
juridice pe durata desfăşurării lucrărilor de construcţii, dar nu mai mult de 30 de zile.

c. Deşeurile de construcţii vor sta depozitate in aşa fel încât sa asigure buna circulaţia
autovehiculelor şi a pietonilor şi să nu degradeze terenuri aferente.
d. Deşeurile de construcţii se vor depozita final in locuri stabilite de administraţia publică locală,
după o prealabilă solicitare scrisă.

Art.8. – Persoane fizice si juridice de pe raza comunei Naidăş au următoarele obligaţii:
a. De a colecta selectiv deşeurile de echipamente electrice si electronice(DEEE), fără a le amesteca
du deşeuri menajere sau alte tipuri de deşeuri, care se vor depozita in locuri potrivite din
proprietatea persoanelor fizice si juridice.
b. Sa valorifice DEEE prin unitati specializate.
c. Sa nu abandoneze sau sa arunce deşeurile biodegradabile pe străzi, trotuare, drumuri agricole,
câmpuri virane, etc.
d. Sa nu abandoneze sau sa arunce deşeurile DEEE pe străzi, trotuare, drumuri agricole, câmpuri
virane, etc.
Art.9. – Persoane fizice si juridice de pe raza comunei Naidăş au următoarele obligaţii:
a. Sa colecteze selectiv deşeurile de grajd si deşeurile de animale care se vor depozita in locuri
potrivite din proprietatea persoanelor fizice si juridice.
b. Sa le depoziteze in aşa fel încât sa nu afecteze prin miros vecinătăţile, sa nu polueze apele
pluviale si sa le elimine pe câmp ca îngrăşământ natural.
c. Sa nu abandoneze sau sa arunce deşeurile de grajd si deşeurile de animale pe străzi, trotuare,
drumuri agricole, câmpuri virane, malurile râurilor şi pâraielor etc.
SANCŢIUNI
Art.10. Nerespectarea masurilor stabilite in prezenta hotarire, constituie contraventie, iar persoanele
fizice si juridice care le-au încălcat se sanctioneaza cu avertisment sau cu amenda contraventionala, dupa cum
urmeaza:
a) cu amendă de la 100 – 300 lei, pentru persoeane fizice, cele prevazute la art.4,art.6, art. 7, 8 si art. 9
b) cu amendă de la 300 – 600 lei, pentru persoene juridice, cele prevazute la art.5, art. 6, art. 7. si art 8
Art.11. Produsele/bunurile care fac obiectul contravenţiei, sau au fost folosite la savârşirea
contravenţiei, precum şi lucrurile/bunurile dobândite prin savârşirea contravenţiei sunt suspuse confiscării.
Art.12. Despăgubirile concrete pricinuite domeniului public şi privat vor fi stabilite pentru fiecare caz în
parte , luând in consideraţie devizele de lucrari intocmite pentru lucrarile necesare remedierii pagubei.
Art.13. Atât persoanele fizice cit si reprezentantii persoanelor juridice,sunt obligate să prezinte
organelor de control documentele de identificare.
Art.14. In cazul contravenţiilor pentru care se prevede sancţiunea amenzii, agentul constatator, odata cu
constatarea aplică si sancţiunea, iar dacă este cazul, stabileste despăgubirea pe baza tarifelor aprobate si i-a
masurile legale de ridicare in vederea confiscării a bunurilor sau produselor care fac obiectul contraventiei,
facând menţiunile corespunzătoare în procesul-verbal întocmit.
Art.15.
a ) Impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei prin care s-a aplicat sancţiunea amenzii,se poate
face plângere in termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.
b) Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se soluţionează de către judecătorie.
DISPOZIŢII FINALE

Art.16. Dispozitiile prezentei hotarâri, se întregesc cu prevederile O.G. nr.2/2001, privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu
modficările şi completările ulterioare.
Art.17.Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de 48 de ore de la data comunicării
procesului verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute, agentul constatator făcând menţiune despre
această posibilitate în Procesul Verbal de constatare si sancţionare a contravenţiilor.
Art18. Aplicarea sancţiunilor din prezenta HCL se va face de către primar şi împuterniciţii lui.
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