Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.47/2019

PLAN DE MĂSURI
privind colectarea selectivă a deşeurilor

Art. 1. - Prezentul plan de măsuri este elaborat în conformitate cu prevederile art. 7 din
Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor.
Art. 2. - (1) Pentru desfăşurarea în bune condiţii a colectării selective în cadrul instituției,
această activitate se realizează sub coordonarea domnului Petruș Vasile, în calitate de
responsabil cu colectarea selectivă a deșeurilor.
Art. 3. - (1) Colectarea selectivă a deşeurilor presupune separarea la sursa de generare
pe următoarele categorii:
a) deşeuri de hârtie şi carton;
b) deşeuri de metal şi plastic;
c) deşeuri de sticlă.
(2) Scopul colectării separate a acestor categorii îl constituie necesitatea de a evita
contaminarea deşeurilor prin amestecarea acestora şi asigurarea unei calităţi acceptabile de
către reciclator.
Art. 4. - (1) Colectarea selectivă a deșeurilor în instituție se efectuează prin depozitarea
deșeurilor menajere în recipiente, după cum urmează:
a) bateria galbenă: deşeuri de plastic şi metal;
b) bateria albastră: deşeuri de hârtie şi carton;
c) bateria verde: deşeuri de sticlă.
(2) Totodată, vor fi amplasate recipiente de colectare selectiva, pe culori, si marcate pe
categorii de deșeuri la căile de acces din cadrul instituției.
(3) În exteriorul clădirii sunt amplasate eurocontainere cu capacitate mare pentru cele
trei fluxuri colectate separat pentru stocare temporară a deşeurilor precolectate în interiorul
instituţiei care vor îndeplini condiţiile referitoare la culoare şi marcare impuse prin art. 9 din
Legea nr. 132/2010.
Art. 5. - Recipientele amplasate în clădire vor fi golite de către personalul însărcinat cu
efectuarea curăţeniei în funcţie de ritmul de umplere, în containerele destinate stocării
temporare.
Art. 6. - Achiziţionarea containerelor destinate stocării temporare a deşeurilor colectate
selectiv se va face în condiţiile legislaţiei în vigoare în domeniul achiziţiilor publice.
Art. 7. - Planșele privind precizarea amplasării locaţiilor vor fi puse în zona birouri, în
zona magaziilor, precum și în zona sălii de protocol.
Art. 8. - Ţinând cont de faptul că este necesar să asigurăm o eficienţă cât mai crescută a
sistemului, depunerea deşeurilor de ambalaje se face în baterii sau containere exterioare după
ce sunt pliate sau presate.

Art. 9. - Deşeurile de altă natură decât deşeuri de ambalaje corespunzătoare fluxurilor
de material gestionate în cadrul sistemului de colectare selectivă rezultate din zona de birouri
se depun în containerul exterior.
Art. 10. - Angajaţii instituţiei vor fi obligaţi să colecteze separat deşeurile generate prin
respectarea inscripţionărilor de pe recipientele destinate colectării selective.
Art. 11. – In cazul nerespectarii obligatiilor privind colectarea selectiva a deseurilor se
vor lua masuri potrivit legislaţiei în vigoare.
Art. 12. - (1) Instruirea angajaţilor privind colectarea selectivă a deşeurilor în cadrul
primăriei se va face prin intermediul unor pliante şi odată cu amplasarea recipientelor destinate
colectării selective.
(2) Persoana responsabilă va instrui angajaţii din fiecare birou în parte, cu privire la
modul de colectare separată pe categorii de deşeuri, instruire care se va face de asemenea, ori
de câte ori apar completări sau modificări asupra legislaţiei în vigoare, referitor la colectarea
selectivă a deşeurilor în instituţiile publice.
(3) Personalul va fi informat periodic de către responsabil asupra eventualelor nereguli
sesizate în modul de implementare al acestei activităţi în cadrul instituţiei.
Art. 13. - Informarea vizitatorilor se realizează prin plasarea de materiale informative, de
minimum trei ori pe an, în spaţiile special amenajate, ele constând în pliante și afișe informative.
Art. 14. - (1) Predarea deşeurilor colectate selectiv pentru valorificare se va face către
S.C. SUPERCOM S.A. Bistrita.
(2) Periodicitatea preluării de către colector a cantităţii de deşeuri colectate selectiv se
stabileşte de comun acord ţinând cont de cantitatea generată şi volumul disponibil pentru
stocare temporară.
Art. 15. - (1) Evidenţa privind cantităţile de deşeuri colectate selectiv se face în
conformitate cu Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă în instituţiile publice.
(2) Deşeurile colectate selectiv vor fi cântărite la predare, iar cantităţile vor fi consemnate
în Registru de evidenţă de deşeuri colectate selectiv.
(3) Registrul cu evidenţa cantităţii se găseşte la responsabilul numit cu organizarea
colectării selective în instituţie, iar raportarea datelor se face lunar.
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