CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

VIZAT,
Preşedinte

COSTEL FOTEA

REGISTRU PENTRU CONSEMNAREA ŞI ANALIZAREA PROPUNERILOR, OPINIILOR ŞI SUGESTIILOR cu valoarea de
recomandare primite în urma derulării procedurii privind participarea la procesul de elaborare a proiectului de act administrativ
cu caracter normativ Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Regulamentului Serviciului Judeţean de
Salubrizare Galaţi
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Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare transmise în scris
1.

21.07.2022

Primăria Municipiului Galaţi
Str. Domnească nr. 54
webmaster@primariagalati.ro

Art. 2 lit. e) şi g) din
Regulamentul Serviciului
Judeţean de Salubrizare Galaţi,
Anexă la proiectul de hotărâre
Art. 2 Prezentul Regulament se
aplică următoarelor activităţi de
salubrizare:
…
e) sortarea deşeurilor reciclabile
menajere şi a deşeurilor similare
în staţiile de sortare (Galaţi şi
Valea Mărului);

….

Propune corelarea şi
complementaritatea proiectului
de hotărâre cu H.C.L. nr.
316/2019 privind aprobarea
Strategiei locale cu privire la
dezvoltarea şi funcţionarea pe
termen mediu şi lung a
serviciului de salubritate, a
Regulamentului serviciului de
salubrizare şi a caietului de
sarcini pe activităţi a serviciului
de salubrizare, modificată şi
completată ulterior prin H.C.L.
nr. 11/2020, deoarece prin

Nepreluată

Regulamentul propus
spre aprobare se
referă la gestionarea
integrată a deşeurilor
colectare din toate
localităţile judeţului
Galaţi, inclusiv
Municipiul Galaţi. Mai
mult decât atât, fiecare
localitate îşi poate
întocmi propriul
regulament de
salubrizare, care va
avea ca bază
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g) administrarea depozitelor
conforme de deşeuri municipale
de la Valea Mărului şi Tirighina.

2.

21.07.2022 Primăria Municipiului Galaţi

Str. Domnească nr. 54
webmaster@primariagalati.ro

Art. 6 alin. (2) e) şi g) din
Regulamentul Serviciului
Judeţean de Salubrizare Galaţi,
Anexă la proiectul de hotărâre
Art. 6 (2) ADI ECOSERV Galaţi
va stabili, conform art. 60 alin. (3)
din Ordonanţa 92/2021 privind
regimul deşeurilor, încheierea de
contracte, parteneriate sau alte
forme de colaborare cu
organizaţiile care implementează
obligaţiile privind răspunderea
extinsă a producătorului în
vederea îndeplinirii obiectivelor
stabilite prin actele normative
care transpun directivele
individuale.
…..
Art. 7 alin. (2) Primăria
Municipiului Galaţi va stabili,
conform art. 60 alin. (3) din
Ordonanţa 92/2021 privind
regimul deşeurilor, încheierea de
contracte, parteneriate sau alte
forme de colaborare cu
organizaţiile care implementează

Documentul de poziţie UAT
membre ADI ECOSERV au
convenit păstrarea operatorului
actual din municipiul Galaţi,
precum şi punerea la dispoziţia
acestuia a unor echipamente
achiziţionate prin proiect.
Activităţile de salubrizare
prevăzute la punctele e) şi g)
sunt în prezent delegate către
Serviciul Public Ecosal, în baza
H.C.L. nr. 646/2007 şi ale
Regulamentului aprobat prin
H.C.L. nr. 316/2019, cu
modificările şi completările
realizate prin H.C.L. nr. 11/2020
Prevederile art. 60 alin. (3) din
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 92/2021 privind
regimul deşeurilor, cu
modificările şi completările
ulterioare, stipulează:
„Art. 60 (3) Pentru deşeurile
generate în gospodăriile
populaţiei, autorităţile
administraţiei publice locale ale
unităţilor administrativ-teritoriale
şi ale municipiului Bucureşti şi,
după caz, asociaţiile de
dezvoltare intercomunitară
încheie contracte, parteneriate
sau alte forme de colaborare, în
conformitate cu aria declarată,
cu toate organizaţiile autorizate
care implementează obligaţiile
privind răspunderea extinsă a
producătorului în vederea
îndeplinirii obiectivelor stabilite
prin actele normative care
transpun directivele individuale.”
Se propune corelarea cu norma.

prevederile acestui
regulament.

Nepreluată

Potrivit prevederilor
art. 81 din Legea nr.
24/2000 privind
normele de tehnică
administrativă,
republicată, cu
modificările şi
completările ulterioare,
la elaborarea
proiectului de hotărâre
s-a avut în vedere
caracterul acestuia de
act subordonat legilor,
hotărârilor şi
ordonanţelor
Guvernului şi altor
acte de nivel superior.
Din momentul intrării
în vigoare, proiectul de
hotărâre este activ, în
sensul că este
obligatoriu şi se aplică
pentru viitor, neavând
caracter retroactiv.
Dispoziţia normativă
consemnată la art. 7
alin. (1) prevede că
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obligaţiile privind răspunderea
extinsă a producătorului în
vederea îndeplinirii obiectivelor
stabilite prin actele normative
care transpun directivele
individuale.

„UAT Municipiul Galaţi
are competenţe în
ceea ce priveşte
înfiinţarea,
organizarea,
gestionarea,
coordonarea şi
atribuirea Serviciului
de salubrizare a
Municipiului Galaţi”.
Pentru municipiul
Galaţi, care are un
serviciu de colectare
deşeuri propriu,
contractele cu OIREP
se vor încheia de către
Primăria Municipiului
Galaţi.
Pentru restul
localităţilor din judeţ,
contractele se vor
încheia de către ADI
ECOSERV Galaţi.
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