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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 
 

Proiect nr. 6 din 23.01.2020   
 

 
Vizat pentru legalitate, 

Secretar general, 
Ionel BOSTAN 

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                   
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Planului de Masuri  privind colectarea selectivă a 

deşeurilor la nivel comună 
 
     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 hotărârea Consiliului local al comunei Bodești cu nr. 50 din 28.11.2019,  
referatul de aprobare cu nr. 451 din 23.01.2020, 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 Planului de Masuri  privind colectarea selectivă a deşeurilor la nivel 
comună conform Anexei nr.  1 care face parte integranta din prezenta hotărâre. 
   Art.2.  Viceprimarul Comunei Bodești, județul Neamț, va duce la îndeplinire prezenta 
hotărâre. 
   Art.3. Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților si 
persoanelor interesate. 

 
Inițiator, 
Primar, 

Marinel BARNA 
 



 
 Anexă  

la hotărârea Consiliului local la comunei 
Bodești nr.  din ___2020 

 
 

PLAN DE MASURI PRIVIND COLECTAREA SELECTIVĂ A 
DEŞEURILOR LA NIVEL COMUNĂ  

 
 
  “Reciclarea reprezintă colectarea, separarea şi procesarea unora dintre 
componentele deşeurilor în vederea transformării lor în produse utile. Fiecare dintre 
noi trebuie să conştientizăm faptul că dacă nu acţionăm în direcţia colectării selective 
a deşeurilor ce se generează zilnic (hârtie, carton, recipienţi plastic, sticlă, metal şi altele) şi 
le aruncăm amestecat în pubele sau containere, acest lucru se va reflecta foarte 
curând în gradul de poluare al factorilor de mediu cât şi în epuizarea unor resurse 
naturale''. 
 
  Prezentul plan de măsuri este elaborat în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea 
nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice, coraborate cu 
prevederile  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, OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare. 
 Conform prevederilor art. 6 alin 2 din Legea nr.132/2010 privind colectarea selectivă a 
deşeurilor în instituţiile publice 'Fiecare instituţie publică are obligaţia de a stabili 
responsabilitatea implementării colectării selective a deşeurilor în cadrul instituţiei în sarcina unui 
angajat din departamentul administrativ sau de a delega această responsabilitate către terţi.' 
   În ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor la nivelul agentilor economici si de la 
populatie legiuitorul nu a impus până în prezent implementarea colectării selective.   
    
 Pentru asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării în bune condiţii a colectării selective a 
deşeurilor în cadrul Primăriei Comunei Bodești, această activitate se realizează sub coordonarea 
doamnei viceprimar BUSUIOC ELENA.  
           
 Responsabilitate 
 Persoana responsabilă cu organizarea colectării selective conform art. 6, alin. (1) din 
Legea 132/2010 este doamna BUSUIOC ELENA  viceprimar al Comunei Bodești numită prin 
dispoziția primarului comunei Bodești  nr. 112 din 25.05.2018. 
 
 I 
 SCOPUL ORGANIZĂRII COLECTĂRII SELECTIVE A DEŞEURILOR ÎN PRIMĂRIA 
COMUNEI BODEȘTI ȘI INSTITUȚIILE PUBLICE SUBORDONATE COMUNEI BODEȘTI 
 Colectarea selectivă înseamnă separarea deşeurilor la sursa de generare, pe următoarele 
categorii:  
 - deşeuri de hârtie şi carton;  
 - deşeuri de metal şi plastic; 
 -  deşeuri de sticlă. 
 Scopul colectării separate a acestor categorii de deşeuri îl constituie necesitatea de a evita 
contaminarea deşeurilor prin amestecarea acestora şi asigurarea unei calităţi acceptabile de către 
reciclator. 



 Creşterea gradului de informare şi conştientizare a angajaţilor şi a cetăţenilor cu privire la 
colectarea selectivă a deşeurilor, pentru a putea fi reciclate şi reutilizate, tot acest proces având 
drept scop protejarea mediului înconjurător. 

- ORGANIZAREA COLECTĂRII SELECTIVE A DEŞEURILOR ÎN PRIMĂRIA 
COMUNEI BODEȘTI ȘI INSTITUȚIILE PUBLICE SUBORDONATE COMUNEI 
BODEȘTI 

    Identificarea surselor de generare 
 Identificarea surselor de generare s-a făcut de către responsabilul cu colectarea selectivă 
a deşeurilor, iar acestea sunt următoarele: 
 > Primăria Comunei Bodești Adresa: str. Ștefan cel Mare, nr.104; 
 Profilul de activitate: administraţie publică locală; 
 Destinaţia: activităţi de birou administrative şi cu publicul; 
 Total angajaţi: 22  persoane. 
 Organizarea funcţionării sistemului 
        Pentru asigurarea funcţionării sistemului au fost amplasate baterii de minipubele astfel: 
 - pentru deservirea vizitatorilor, la intrarea în fiecare corp al instituţiei se va amplasa câte 
o baterie de colectare selectivă a deşeurilor ţinând cont de gruparea birourilor, asigurând spaţiul 
necesar de depunere şi accesul facil al angajaţilor. 
 Organizarea colectării selective a deşeurilor urmăreşte ca deşeurile generate să fie 
colectate la sursă pe fluxuri în baterii de colectare, astfel: 
 - recipientele vor fi marcate prin aplicare pe minim 20% din suprafaţa acestora, a unor 
folii colorate pe care s-a tipărit denumirea deşeului colectat astfel: 
 - folie albastră - hârtie şi carton 
 - folie galbenă - plastic şi metal 
 - folie verde - sticlă. 
 In exteriorul clădirilor se vor amplasa trei containere cu o capacitate de 750L pe cele trei 
fluxuri de colectare separat, pentru stocare temporară a deşeurilor precolectate în interiorul 
instituţiei, care vor îndeplini condiţiile referitoare la culoare şi marcare prevăzute în art. 9 din 
Legea 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice. 
 Recipientele din cadrul instituţiilor vor fi golite de către personalul însărcinat cu efectuarea 
curăţeniei în funcţie de ritmul de umplere, în containerele destinate stocării temporare. 
 Achiziţionarea containerelor destinate stocării temporare a deşeurilor colectate selectiv, se 
va face în condiţiile legislaţiei în vigoare în domeniul achiziţiilor publice de către comuna Bodești 
și pentru unitățile de învățământ din comună. 
 Eficienţa colectării selective a deşeurilor 
 Ţinând cont de faptul că este necesar să asigurăm o eficienţă cât mai crescută a 
sistemului, depunerea deşeurilor de ambalaje se face direct în containerele exterioare, după ce 
sunt pliate sau presate, precum şi ambalajele corespunzătoare fluxurilor de material gestionate în 
cadrul sistemului de colectare selectivă rezultate din zona de birouri (ex: biblioraft, cutii pentru 
documente din carton sau plastic etc.). 
 Planşele cu locul amplasării recipientelor şi containerelor 
 Vizualizarea modului de amplasare a bateriilor de colectare selectivă a deşeurilor în cadrul 
Primăriei Comunei Bodești, se găseşte în Anexa nr. 1 la prezentul plan, care conţine planşele 
corespunzătoare fiecărei zone de generare. 
   III. PREDAREA DEŞEURILOR COLECTATE SELECTIV 
 Predarea deşeurilor colectate selectiv se face către operatorul economic specializat, 
conform  prevederilor contractului încheiat. 
 Periodicitatea preluării de către colector (operatorul economic specializat) a cantităţii de 
deşeuri colectate selectiv, se stabileşte de comun acord ţinând cont de cantitatea generată şi 
volumul disponibil pentru stocare temporară, dar nu mai mult de 30 de zile. 
 IV.OBLIGAŢIILE ANGAJAŢILOR 



 Primarul Comunei Bodești va desemna responsabili din cadrul serviciilor unde sunt 
punctele de colectare pentru predarea deşeurile colectate selectiv către operatorul economic. 
 Implementarea planului de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor, se va face de 
către  angajaţii instituției, în cazul neimplementării şi nerespectării colectării selective a deşeurilor 
în cadrul instituţiei,  vor fi aplicate răspunderile disciplinare.  
 V. INFORMARE ŞI INSTRUIRE 
 Introducerea obligaţiilor cuprinse în planul de măsuri privind colectarea selectivă a 
deşeurilor în Regulamentul de organizare si funcţionare interioară, ca parte integrantă a acestuia. 
 Informarea şi instruirea angajaţilor se va face prin exemplificarea tipurilor de deşeuri 
corespunzătoare fiecărui container, locurile unde sunt amplasate bateriile de colectare selectivă şi 
modul de efectuare a selecţiei. Personalul va fi informat periodic de către responsabilul numit cu 
organizarea colectării selective a deşeurilor, asupra eventualelor nereguli sesizate în modul de 
implementare al acestei activităţi în cadrul instituţiei. 
    Pentru a putea fi reciclate deşeurile colectate selectiv trebuie sa îndeplinească următoarele 
condiţii: 
  Hărtia/ cartonul/ ambalajele: 
 -trebuie scoase capsele, agrafele, coperţile de plastic sau orice alte corpuri care nu sunt de 
hârtie; 
 -nu trebuie să conţină praf, pământ, etc. 
 -nu trebuie să prezinte degradări datorită putrezirii sau mucegăirii; 
 -documentele ce conţin date personale, vor fi tăiate sau rupte în fâşii; 
 - trebuie separate şerveţelele de hârtie, hârtia igienică, şerveţelele umede sau 
 ambalajele pentru mâncare, aceste tiputi de deşeuri nu se reciclează. 
 Plastic şi metal: 
 -se sortează plasticele şi metalele reciclabile de gunoiul menajer; 
 - ambalajele se predau, cu dopul sau inelul îndepărtate dar etichetele nu trebuie eliminate; 
 - tot înainte de a fi puse în recipiente, din PET-uri se va scoate aerul, pentru a nu ocupa 
mult spaţiu. 
  Sticlă 
 -se sortează de celelalte gunoaie menajere. 
 Programul de informare a vizitatorilor în instituţia publică se realizează prin afişare la loc 
vizibil de ilustrate, a obligaţiei de a depune selectiv deşeurile, atât la intrarea în instituţia publică 
cât şi în zonele de lucru cu publicul. 
 Deasemenea va fi făcută o pezentare în Power Point a Planului de măsuri privind 
colectarea selectivă a deşeurilor, pe site-ul Primăriei Comunei Bodești, unde vor fi informaţii utile 
legate de acest plan. 
 VI. REGISTRU DE EVIDENŢĂ A DEŞEURILOR COLECTATE SELECTIV 
 Evidenţa deşeurilor se va ţine pe articole conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa 
deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu 
completările ulterioare, de către responsabilul desemnat, într-un registru de evidenţă a 
deşeurilor colectate selectiv, conform modelului prevăzut în anexa Legii nr. 132/2010 privind 
colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice. 
 În acest registru se va ţine evidenţa atât a tipurilor de deşeuri colectate cât şi a cantităţii 
efective colectate din instituţia publică. 
 Responsabilii cu predarea deşeurilor de la punctele de colectare din cadrul autorităţii 
publice locale au obligaţia ca lunar să transmită responsabilului numit la nivel de instituţie, 
rezultatele cantităţilor de deşeuri colectate selectiv şi predate operatorului economic specializat. 
 Responsabilul numit la nivel de instituţie va raporta lunar datele primite către Agenţia 
Naţională pentru Protecţia Mediului. 
 Tabel cuprinzând tipuri de deşeuri împreună cu codurile conform HG nr. 
856/ 2002 privind evidenţei gestiunii deşeurilor: 



Nr. 
crt. Denumirea deşeului 

Cod deşeu 
H.G.856/16.08.2002 

1 ambalaje, hârtie şi carton 15 01 01 

2 ambalaje plastic 15 01 02 

3 ambalaje metal 15 01 04 

4 ambalaje de sticlă 15 01 07 

 VII.PREDAREA DEŞEURILOR CĂTRE OPERATORUL ECONOMIC 
 -Operatorii economici cu care se vor încheia contractul de predare a deşeurilor colectate 
selectiv sunt supuşi obligaţiei de autorizare în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
 -Operatorul are obligaţia de a cântări deseurile preluate, de categoriile sortate şi de a 
comunica rezultatele cantităţilor de deşeuri colectate selectiv preluate. 
 -Predarea deşeurilor către operatorul economic se face în baza unui proces verbal, încheiat 
în 2 exemplare unul pentru operator şi unul pentru instituţie. 
 
 II. 
 IMPLEMENTAREA COLECTĂRII SELECTIVE A DEŞEURILOR LA PERSOANELE 
JURIDICE DIN COMUNA BODEȘTI ALTELE DECÂT INSTITUȚIILE PUBLICE 
SUBORDONATE COMUNEI BODEȘTI 
 Persoanele juridice cu punctul de lucru în comuna Bodești sunt obligate să 
aplice prezentul plan de masuri privind colectarea selectivă a deşeurilor  
  
 III. 
 ORGANIZAREA COLECTĂRII SELECTIVE A DEŞEURILOR LA PERSOANELE FIZICE 
DIN COMUNA BODEȘTI 
 Persoanele  fizice beneficiari ai serviciului de salubrizare din comuna Bodești separă 
deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale.  
 Persoanele fizice sunt obligate ca deșeurile de  hârtie, metal, plastic și sticlă să le 
colecteze în saci de plastic transparenți puși la dispoziției de către operator.  
 Colectarea deșeurilor selective de la persoanele fizice se va face cel puțin o dată pe lună 
de către operator care se ocupă de colectare și transport. 
 
 

 
 

Întocmit, 
Vicperimar, 

 Elena BUSUIOC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
COMUNA BODESTI 
PRIMARIA 
- Comuna Bodești, sat Bodești, strada Ștefan cel Mare, nr. 104, județul Neamț - 
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 
 Nr. 451 din 23.01.2020 

Referat de aprobare,                             

   la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Masuri  privind 
colectarea selectivă a deşeurilor la nivel comună 

 
 
 Văzând hotărârea Consiliului local al comunei Bodești cu nr. 50 din 28.11.2019 
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 hotărârea Consiliului local al comunei Bodești cu nr. 50 din 28.11.2019,  
referatul de aprobare cu nr. 451 din 23.01.2020, raportul de specialitate asupra 
proiectului de hotărâre și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Bodești; 
 Urmare a 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  
inițiez și propun aprobarea proiectului de hotărâre  privind aprobarea Planului de Masuri  
privind colectarea selectivă a deşeurilor la nivel comună. 
                  

Primar, 
Marinel  BARNA 
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ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
COMUNA BODESTI 
PRIMARIA 
- Comuna Bodești, sat Bodești, strada Ștefan cel Mare, nr. 104, județul Neamț - 
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 
 Nr.  452 din 23.01.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Masuri  privind 
colectarea selectivă a deşeurilor la nivel comună  

 
 
 Având in vedere prevederile legale cuprinse in: 
 - art.7 alin (1) din Legea nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în 
instituţiile publice; 
 - Prevederile 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; 
 Colectarea, reciclarea şi tratarea deşeurilor, reprezintă o prioritate şi se regăseşte în 
angajamentele asumate de România faţă de Uniunea Europeană. Legea 27 din 2007, este 
actul normativ care obligă românii să sorteze deşeurile. Astfel prin Legea 132 din 2010 cu 
privire la colectarea selectivă a deşeurilor, prin care toate instituţiile publice au obligaţia 
să implementeze, cât mai rapid, un plan de colectare a deşeurilor sortate în cadrul 
instituţiilor publice, acest act normativ este un prim pas, orientat spre a educa şi a 
conştientiza, angajaţii instituţiilor publice, dar şi a cetăţenilor, cu privire la importanţa 
reciclării deşeurilor. 
  Prin transformarea deşeurilor în resurse utilizabile, reciclarea oferă o modalitate de 
administrare a deşeurilor solide reducând poluarea, conservă energia şi dezvoltă 
industriile manufacturiere mai competitive. Aceasta lege este si o măsura de sprijinire a 
aplicării în Romania a Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European privind deșeurile, 
care prevede ca statele membre să își organizeze sisteme de colectare selectiva a 
deșeurilor, obiectivul fiind atingerea țintei de minimum 50% reciclare a deșeurilor, fixata 
statelor membre pana in 2020. 
 Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune aprobarea Planului de măsuri 
privind colectarea selectivă a deşeurilor la nivel comună. 
 Luând în considerare că cele prezentate sunt legale, propun spre dezbatere 
proiectul de hotărâre privind Planului de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor la 
nivel comună., urmând a vă pronunța asupra necesității și oportunității acestuia.  

 
 
 

Viceprimar, 
Elena BUSUIOC 
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