ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de Masuri privind colectarea selectiva a deseurilor reciclabile
provenite de la primarie, ,institutii, populatie si agentii economici in Comuna Bodesti,
judetul Neamt

Având in vedere prevederile legale cuprinse în:
- art.136, alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ,
cu modificările și completările ulterioare;
-art.7 alin.(1) din Legea nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deseurilor;
- Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor;
- Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European privind deșeurile, care prevede ca statele
membre să îsi organizeze sisteme de colectare selective a deșeurilor:
- OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu cu modificările și completările;
- art.121, alin.(1) si alin.(2) din Constituția României
- art.6 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
ratificata prin Legea nr.199/1997;
-art.7 alin.(2) din Codul civil;
-OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea
265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Văzând referatul de aprobare cu nr. 5642 din 13.11.2019, raportul de specialitate asupra
proiectului de hotărâre și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Bodești;
În temeiul dispozițiilor art.129, alin.(2) lit. d), alin.(7), lit. i) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Local al comunei Bodești adopta prezenta hotărâre:

Art.1 Se aproba Planul de Masuri privind colectarea selectiva a deșeurilor reciclabile provenite
de la primărie, instituții, populație și agenți economici in Comuna Bodești, județul Neamț conform
Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2 Primarul Comunei Bodești, județul Neamț, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Comunei Bodești, județul Neamț,va comunica prezenta hotărâre persoanelor
și autorităților interesate și se publica pe pagina de internet a Primăriei Comunei Bodești județul
Neamț: www bodesti.ro.
Nr. 50 din 28.11.2019
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.
La ședință au fost prezenți 13 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție.
Preşedinte de şedință,
Neculai CORLADE

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar general al comunei Bodești,
Ionel BOSTAN

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI
Anexa nr. 1. La hotararea nr. 50 din 28.11.2019

PLANUL DE MASURI
privind colectarea selectiva a deseurilor reciclabile provenite de la primarie,
institutii, populatie si agentii economici din Comuna Bodesti, judetul Neamt.

Reciclarea reprezinta colectarea, separarea si procesarea unora dintre
componentele deseurilor in vederea transformarii lor in produse utile, fiecare dintre
noi trebuie sa constientizam faptul ca daca nu actionam in directia colectarii
selective a deseurilor ce se genereaza zilnic(hartie si carton, recipienti de plastic,
sticla sau metal si altele) si le aruncam in pubele, containere sau mai grav in locuri
neamenajate, acest lucru se va reflecta curand in gradul de poluare al factorilor de
mediu cat si in epuizarea unor resurse naturale.
SCOPUL PLANULUI
Stabilirea si implementarea unui sistem de reguli si masuri in vederea asigurarii
colectarii selective a urmatoarelor tipuri de deseuri: hartie, carton, plastic, metal,
sticla, pentru buna desfasurare a colectarii selective a deseurilor din Comuna
Bodesti, judetul Neamt.

GENERALITATI DESEURI
In ecosistemele urbane si rurale rezulta zilnic cantitati considerabile de deseuri menajere
care pun atat problema de spatiu pentru depozitarea estetica cat si sunt o sursa de poluare care
ameninta sanatatea acestor ecosisteme.
Deseurile menajere sunt rezidurile solide colectate de la locuintele populariei, institutii, agenti
economici, constituite din resturi alimentare, hartie, plastic, materiale textile, sticla, metal,
deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii, mobilier, deseuri din constructii, deseuri
vegetale.
Cea mai mare parte din aceste deseuri nu sunt biodegradabile, iar procesul degradarii
aerobe si anaerobe este dificil de realizat. De exemplu: recipientii de metal(cutii de conserve) se
dezintegreaza in 150-300 de ani; recipintii de aluminiu(doze de bere sau suc) se dezintegreaza in
300-400 de ani; deseurile din plastic si sticla nu se dezintegreaza niciodata, ele sufera doar un
proces de faramitare, toate aceste deseuri polueaza si degradeaza mediul inconjurator cu
consecinte negative grave asupra ecositemelor puse in discutie.

RECICLAREA DESEURILOR

Reciclarea deseurilor consta in recuperarea si prelucrarea unor materiale deja folosite pentru
a face posibila refolosirea lor. Tinand cont de caracterul limitat al resurselor naturale, reciclarea
deseurilor prezinta atat avantaje ecologice cat si economice. Pentru recuperarea deseurilor in
vederea recilcarii este necesara participarea intregii populatii.

VALORIFICAREA SI ELIMINAREA DESEURILOR
Valorificarea si eliminarea deseurilor reprezinta orice operatiune mentionata in Legea
211/2011 privind regimul deseurilor –repuplicata.

IMPACTUL DESEURILOR ASUPRA MEDIULUI
In general,ca urmare a lipsei de amenajari si a exploatarii deficitare,depozitele de deseuri se
numara printre obiectivele recunoscute ca generatoare de impact si risc pentru mediu si pentru
sanatatea publica.Principalele forme de impact si de risc determinate de depozitele de deseuri
sunt: modificari de peisaj si discomfort visual; poluarea aerului; poluarea apelor atat celor de
suprefata cat si a celor subterane; modificari ale fertilitatii solurilor si ale compozitiei biocenozelor
pe terenurile invecinate.
Poluarea aerului cu mirosuri neplacute si cu suspensii antrenate de vant este deosebit de
evident in zona depozitelor comunitare actuale. Un alt aspect negativ este acela ca multe
material reciclabile si utile sunt depozitate impreuna cu cu cele nereciclabile, fiind amestecate si
contaminate din punct de vedere chimic si biologic,recuperaea lor fiind mult mai dificila.

CONCLUZII:
Colectrea, reciclarea si trararea deseurilor reprezinta o prioritate si este un prim pas orientat
spre a educa si a constientiza atat angajatii institutiilor publice cat si a cetatenilor cu privire la
importanta colectarii selective si a reciclarii deseurilor.

OBIECTIVE:
1.Cresterea gradului de informare si constientizare la un procent de 80% in anul 2020 si de
100% in anul 2021 din numarul total al populatiei din Comuna Bodesti judetul Neamt.
ACTIUNI:

-organizarea de campanii lunare de informare a populatiei a personalului din institutii si a
agentilor economici cu privire la necesitatea si obligativitatea colectarii selective a deseurilor.
-organizarea de campanii de ecologizare semestriale sau ori de cate ori este necesar in
Comuna Bodesti Neamt,prin implicarea cetatenilor comunei.
2.Cresterea gradului de colectare selective a deseurilor reciclabile provenite din locuintele
populatiei, institutii si agenti economici la un procent de 80% in anul 2020 si de 100% in anul
2021 in Comuna Bodesti judetul Neamt.
ACTIUNI:

-implementarea sistemului de colectare selectiva a deseurilor reciclabile in unitatile de
invatamant si in institutiile din Comuna Bodesti judetul Neamt conform legislatiei in vigoare.
-amplasarea de pubele pentru colectarea deseurilor menajere si pubele pentru colectarea
deseurilor reciclabile pe trei fractiuni: hartie-carton, plastic, sticla, la blocurile de locuinte aflate pe
raza Comunei Bodesti Neamt cu respectarea legislatiei in vigoare.

-distribuirea de saci catre cetatenii Comunei Bodesti judetul Neamt, pentru colectarea
deseurilor reciclabile de catre operatorul de servicii de salubrizare cu respectarea legislatiei in
vigoare. .
-elaborarea unui grafic de colectare in acord cu operatorul de servicii de salubrizare ,grafic care
va fi adus la cunostinta populatiei, institutiilor si agentilor economici din Comuna Bodesti Judetul
Neamt prin toate canalale de comunicare de care dispune Primaria Comunei Bodesti judetul
Neamt. .
-organizarea impreuna cu operatorul de servicii de salubrizare a colectarii altor tipuri de
deseuri cat si a deseurilor periculoase de pe raza Comunei Bodesti judetul Neamt ,conform
legislatiei in vigoare.
3. Raportarea rezultatelor colectarii selective a deseurilor reciclabile.
ACTIUNI:

Viceprimarul comunei Bodești, județul Neamț este numit responsabil privind protecția
mediului și are responsabilitatea activității de colectare a tuturor deșeurilor din comuna Bodești.
Acesta va întocmi în termen de 30 zile un plan pentru implementarea colectării selective a
deșeurilor la nivel comună ce va fi supus aprobării Consiliului local Bodești
Înființarea REGISTRULUI DE EVIDENTA A DESEURILOR COLECTATE SELECTIV
conform ANEXEI 1 din prezenta hotărâre a Consiliului Local Bodești Neamț.
Datele din REGISTRULUI DE EVIDENTA A DESEURILOR COLECTATE SELECTIV vor
fi raportate lunar prin inscrisuri catre: Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Neamt,
Primarului Comunei Bodesti Neamt si Consiliului Local Bodesti.

____________________________________________________________________________

Preşedinte de şedință,
Neculai CORLADE

ANEXA 1
REGISTRULUI DE EVIDENTA A DESEURILOR COLECTATE SELECTIV
A.Date de identificare
Denumirea institutiei:
Sediul:
Date de contact:
B. Detalii despre institutie
Numar de salariati:
C.Cantitatea de deseuri
Luna………………………an……..

NR.CRT.
1
2
3
4
5
6

7

DENUMIREA
DESEULUI
Hârtie şi carton
Sticlă
Materiale plastice
Ambalaje metalice
Deşeuri municipale
amestecate
deşeuri de la
echipamente electrice şi
electronice
DEŞEURI DIN
CONSTRUCŢII ŞI
DEMOLĂRI (INCLUSIV
PĂMÂNT EXCAVAT DIN
AMPLASAMENTE
CONTAMINATE)
TOTAL
CANTITATE

CODUL
DESEULUI
20 01 01
20 01 02
20 01 39
15 01 04

CANTITATEA
COLECTATA ( kg)

20 03 01
16 02

17

KG

Preşedinte de şedință,
Neculai CORLADE

