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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modului de tarifare a serviciului de salubrizare a comunei Pietroasa, precum și 

tipul de pubele necesare pentru realizarea acestui serviciu 

 

 

          Având în vedere: 

 -referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Pietroasa,  nr 1878 din  10.04.2020. 

- HCL nr 10 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, prin Aparatul tehnic al 

asociației ca în numele și pe seama comunei Pietroasa să încheie, alături de operatorii de salubritate, 

contracte/parteneriate cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a 

producătorului (OTR) pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, care se 

regăsesc în deșeurile municipale; 

    Ținând cont de: 

- prevederile înscrise în art.26, alin. 1, lit.a) și b) din Legea 101/206 republicată privind serviciul de 

salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.6 alin.(1) lit k din Legea 101/2006- a serviciului  de salubrizare a localităților, 

republicată, modificată și completată; 

-O.G.nr. 21/2002, privind gospodărirea localitășilor urbane și rurale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-prevederile art.30 alin. (1),(2) și (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată 

și completată; 

-Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; 

  În baza art. 129 alin.(2) lit b), alin.(7) lit.n și art.196 alin.(1) lit.a din OUG nr57/2019, privind 

Codul ADMINISTRATIV, 

                                

 

                                       Consiliul Local al Comunei Pietroasa  

    HOTĂRĂŞTE: 

 

      Art.1:  Se stabilește modul de tarifare în sistem de tarif pentru beneficiarii serviciului de salubrizare 

din cadrul UAT comuna Pietroasa. 

     Art .2: Pentru persoanele fizice și juridice din cadrul UAT Comuna Pietroasa, care vor refuza 

încheierea de contracte de salubrizare cu operatorul ales, se va stabili o taxă specială care se va achita 

către bugetul local al instituției. 

    Art.3: Se aprobă implementarea volumului pubelelor cu asigurarea respectării principiului -plătești cât 

arunci. 

   Art.4: Se stabilesc ca recipienții pentru colectarea deșeurilor să fie de următoarele dimensiuni și feluri: 

-         pentru rezidual pubela 40 litri, culoare neagră; 

-         pentru hârtie/carton saci albaștrii de 120 litri; 

-         pentru plastic/metal saci galbeni de 120 litri; 

-         pentru sticlă pubela 30 litri, culoare verde; 
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Art.5: Prezenta hotărâre urmează a fi dusă la îndeplinire de către operatorul de salubrizare ales, 

SC Ave Bihor SRL.     

Art.6:Prin grija secretarului general al UAT Comuna Pietroasa, hotărârea urmează a fi 

comunicată cu: 

-  Primarul comunei Pietroasa; 

-  Instituția Prefectului – Județul Bihor; 

-  SC AVE Bihor SRL; 

-  SMID BIHOR ADI ECOCOLECT 

 

 

                                                                                                                                             

                                                           

 

Inițiator, 

Primar, 

Pîlea Cornel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA PIETROASA 

PRIMAR 

Localitatea:Pietroasa, str. Principală, nr.253, cod poștal 417365, jud. Bihor 

Cod fiscal 464132 Tel:0359199064; Fax:0359199066 
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 Nr.1878 din 10.04.2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea modului de tarifare a serviciului de salubrizare a comunei Pietroasa, 

precum și tipul de pubele necesare pentru realizarea acestui serviciu 

 

 

 

În urma derulării unei proceduri de delegare AVE BIHOR SRL a fost desemnată ca 

operator de salubrizare pentru efectuarea, printre altele, a activității de colectare și transport a 

deșeurilor de pe raza teritorială a COMUNEI PIETROASA astfel încât să se asigure un grad 

ridicat de reciclare și o diminuare/eliminare a contribuției care trebuie achitată de PRIMĂRIA 

COMUNEI PIETROASA, către AFM în conformitate cu prevederile art.9 lit. p din OUG 

196/2005 privind Fondul pentru mediu, astfel cum au fost modificate și completate.  

În prezent SC  AVE BIHOR SRL sunt în perioada de mobilizare, când are loc predarea 

instalațiilor și echipamentelor către operatori, cunoașterea traseelor, stabilirea locațiilor pentru 

platformele de colectare și dotarea gospodăriilor cu pubele și saci precum și stabilirea sistemului 

de plată (tarif/taxă) aprobată de către consiliul local.  

 

În conformitate cu art.26, alin. 1, lit.a) și b) din Legea 101/206 republicată, asigurarea 

finanțării serviciului de salubrizare se poate face prin tarif (în cazul prestațiilor de care 

beneficiează individual persoana, pe bază de contract ) sau taxă specială (în cazul prestațiilor 

efectuate în beneficiul întregii comunități locale), situație în care contravaloarea serviciilor se va 

achita de primărie. În cazul tarifului, în conformitate cu art.26, alin.1, lit.c și alin.3 din aceeași 

lege, autoritățile administrației publice locale, au obligația de a instituii taxa specială pentru 

persoanele care nu beneficiează de contract individual, pentru serviciile furnizate aestor 

beneficiari de către operator, să achite contravaloarea din bugetul local.În prezent la nivelul 

comunei Pietroasa finanțarea serviciului de salubrizare  se face prin taxă individuală, achitată la 

primărie, în baza unui contract de delegare  cu operatorul SC EDILUL BEIUȘ. 

Rcomandarea ADI ECOLET GRUP este de a stabili sistemul de plată prin taxă în 

vederea asigurării funcționalității, continuității și sustenabilității acestui serviciu și faptul că 

acesta ar avea un cuantum mai mic. 

Având în vedere cele de mai sus supun dezbaterii d-voastră cele prezentate și stabilirea 

modului de finanțare a acestui serviciu. 

Urmare a adresei cu nr. 479 din 06.02.2020 emisă de SC AVE BIHOR SRL prin care se 

solicită alegerea tipurilor de recipiente ce vor fi utilizate la colectarea deșeurilor 

       Scopul principal este  dotarea fiecărui utilizator cu un set de recipiente pentru 

precolectarea separată a deșeurilor municipale, care să asigure necesarul de volum a cantității 

de deșeuri generată în momentul actual, și  determinarea  reducerii volumul prin modificarea 

obiceiurilor de până acum (de exemplu: iarba și crengile din toaletare se vor composta în 

grădină/gospodărie proprie).  
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    În caietul de sarcini elaborat de SMID Bihor ADI Ecolect se impune în sarcina operatorilor să 

asigure, cu ajutorul autorităților locale, implementarea adecvată a principiului “plătești cât 

arunci”. Această cerință a fost formulată având în vedere prevederile art. 17 alin.1 lit. e) din 

Legea 211/2011 potrivit cărora: „Autoritățile administrației publice locale ale unităţilor 

administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, 

respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, au următoarele obligații: ... e) să 

implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019, 

cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instrumentul economic «plătește pentru 

cât arunci», ... ” 

       Întâmpinând dificultăți la nivelul localității/comunei în atingerea țintelor de reducere a 

cantităților deșeurilor destinate spre eliminare finală prin depozitare, prevăzute de OUG nr. 

196/2005 privind Fondul pentru mediu cu impact financiar negativ asupra bugetului primăriei și 

implicit asupra cetățenilor, scopul este reducerea acestui impact, astfel încât prin reușita 

implementării proiectului SMID în localitate, să se atingă din primul an ținta de reciclare al 

deșeurilor municipale, în condiția în care pentru anul 2020 ținta este de 60%, adică din totalul 

deșeurilor colectate cantitatea maximă destinată eliminării finale prin depozitare, este de 40%. 

 

Experiența altor proiecte implementate a principiului “plătești cât arunci “ 

Din analizele și din experiența proiectelor pilot implementate în:  

• Comuna Sălacea (implementată din luna Mai 2018, a scăzut de la 27 tone/lună la 12 

tone/lună cantitatea colectată la, iar cantitatea depozitată de la 26 de tone/lună la 5 tone/lună 

depozitate);  

• Comuna Cociuba Mare (implementată din luna Aprilie 2019, a scăzut de la 24 tone/lună la 

15 tone/lună cantitatea colectată la, iar cantitatea depozitată de la 17 de tone/lună la 6 

tone/lună depozitate);  

• Comuna Drăgănești (implementată din luna Iulie 2019, a scăzut de la 40 tone/lună la 14 

tone/lună cantitatea colectată la, iar cantitatea depozitată de la 38 de tone/lună la 6 tone/lună 

depozitate);  

• Proiectul Pilot ANL din Municipiul Salonta (implementată din luna august 2019, din 4533 

kg colectate doar 1358 kg sunt deșeuri reziduale = 70,04% rata de reciclare). 

Din datele de mai sus reiese că, implementarea principiului “plătești cât arunci” în 

funcție de  volumul pubelelor, care necesită o reducere, în special pentru deșeurile reziduale,  

conduce la diminuarea cantităților urmare a faptului că cetățenii vor avea o posibilitate redusă de 

a introduce în pubele deșeurile care nu aparțin fracției reziduale, cât și alte materiale care nu sunt 

deșeuri, cum ar fi: nisip, cenușă, pietre etc.  

La începerea proiectelor s-au organizat numeroase campanii de conștientizare la școli, 

grădinițe și căminele culturale, unde s-a prezentat cetățenilor necesitatea separării deșeurilor la 

sursă, pentru a reduce cantitățile depozitate și implicit taxate.  

        Concomitent,  pentru deșeurile voluminoase se vor amenaja centre de colectare de deșeuri 

(gratuit și pe principiul aport voluntar), unde fiecare cetățean are posibilitatea să depoziteze 

deșeuri voluminoase, din construcții și demolări, medicamente, cauciucuri, mobilă și nu numai, 

conform Lege 211/2011 art 59 al. (1) “Autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv a 

municipiului Bucureşti, au următoarele obligaţii: A. la nivel de comune, oraşe şi municipii, 

inclusiv la nivelul municipiului Bucureşti: (...) f) asigură spaţiile necesare pentru colectarea 

separată a deşeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deşeu şi dezvoltă 

în mod corespunzător centrele înfiinţate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 



Guvernului nr. 5/2015 pentru a oferi populaţiei posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de 

deşeuri de hârtie şi carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deşeuri de 

echipamente electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase, 

inclusiv saltele şi mobilă;” 

S-a constatat că un volum cât mai redus a pubelelor pentru fracția reziduală 

determină utilizatorii să sorteze deșeurile înainte de colectare. Deșeurile nesortate, colectate 

în amestec, ajung la depozitare, precum s-a întâmplat și până acum, încărcând factura populației 

cu cheltuielile aferente (tarif depozitare, contribuție economie circulară, amendă AFM pentru 

neatingerea țintelor  UAT-urilor plătibil din bugetul local, adică impozite, posibilul infringement 

plătibil de România către UE). 

Dotarea generatorilor cu un set de pubele/recipiente cu un volum total mai mare 

decât cantitatea generată în prezent va duce, în mod evident,  la stimularea creșterii 

cantităților generate. De ex: o pubelă de 120 l de rezidual care se umple 75% până în ziua 

colectării săptămânale poate fi interpretată de utilizator ca un serviciu neutilizat la maxim, astfel 

golul de 25% din pubelă va fi tentant de a fi umplut cu fel și fel de materiale din curte 

generatorului precum: praf, pământ, iarbă, pietre provenite din măturat, cenușă, materiale care 

sunt de origine naturală și nu se pretează a fi încadrate în categoria deșeurilor și nu sunt necesare 

a fi transportate de la generator la un depozit de deșeuri la zeci de kilometrii. 

 

 Tabelul de mai jos prezintă cele trei sisteme de colectare a deșeurilor cu frecvența specifică 

a fracților prin recipienții enumerați: 

În zonele RURALE: 

 

Tip deșeu Sistem vechi  Pubela 120 L Pubela 40L 

TOTAL 

lunar 
379,2 litri lunar 1119,6 litri lunar 683,2 litri lunar 

Rezidual 

259,2  litri 

(120 l *2,16 

săptămâni/lună) 

519,6 litri 

(120 l *4,33 

săptămâni/lună) 

173,2 l 

(40 l* 4,33 săptămâni/lună) 

Hartie/carton 
 

 

 

120 litri 

(120 l lunar) 

240 litri 

(240 l lunar) 

240 l 

(120 l * 2 ori pe lună) 

Plastic/metal 
240 litri 

(120l * 2 ori pe lună) 

240 l 

(120 l * 2 ori pe lună) 

Sticlă 
120 litri 

(120 l lunar) 

30 l  

(30 l lunar) 

Biodeșeuri  compostare individuală ..... 

 

  

       Considerăm oportun 

 

 Aprobarea implementării volumului pubelelor cu asigurarea respectării principiului 

,,plătești cât arunci,,  

 

Propunerea  recipienților pentru colectarea deșeurilor să fie de următoarele dimensiuni și feluri: 

• pentru rezidual pubela 40 litri, culoare neagră; 

• pentru hârtie/carton saci albaștrii de 120 litri; 

• pentru plastic/metal saci galbeni de 120 litri; 

• pentru sticlă pubela 30 litri, culoare verde; 

 



Finanțarea costurilor cu  modificarea volumului pubelelor va fi suportată de AVE Bihor 

SRL la implementarea SMID, dar numai în perioada de mobilizare. 

 

 Ca urmare, propun aprobarea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea modului de 

tarifare a serviciului de salubrizare a comunei Pietroasa, precum și tipul de pubele 

necesare pentru realizarea acestui serviciu. 

 

 

 

 

                                                                          Inițiator,  

                                                                Primar, 

                                                             Cornel Pîlea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA PIETROASA 

Primăria Comunei Pietroasa 
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Nr. 1879 din 10.04.2020 

                                                                                                       

         

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea modului de tarifare a serviciului de salubrizare a comunei Pietroasa, 

precum și tipul de pubele necesare pentru realizarea acestui serviciu 

 

 

 

În urma derulării unei proceduri de delegare AVE BIHOR SRL a fost desemnată ca 

operator de salubrizare pentru efectuarea, printre altele, a activității de colectare și transport a 

deșeurilor de pe raza teritorială a COMUNEI PIETROASA astfel încât să se asigure un grad 

ridicat de reciclare și o diminuare/eliminare a contribuției care trebuie achitată de PRIMĂRIA 

COMUNEI PIETROASA, către AFM în conformitate cu prevederile art.9 lit. p din OUG 

196/2005 privind Fondul pentru mediu, astfel cum au fost modificate și completate.  

În prezent SC  AVE BIHOR SRL sunt în perioada de mobilizare, când are loc predarea 

instalațiilor și echipamentelor către operatori, cunoașterea traseelor, stabilirea locațiilor pentru 

platformele de colectare și dotarea gospodăriilor cu pubele și saci precum și stabilirea sistemului 

de plată (tarif/taxă) aprobată de către consiliul local.  

În conformitate cu art.26, alin. 1, lit.a) și b) din Legea 101/206 republicată, asigurarea 

finanțării serviciului de salubrizare se poate face prin tarif (în cazul prestațiilor de care 

beneficiează individual persoana, pe bază de contract ) sau taxă specială (în cazul prestațiilor 

efectuate în beneficiul întregii comunități locale), situație în care contravaloarea serviciilor se va 

achita de primărie. În cazul tarifului, în conformitate cu art.26, alin.1, lit.c și alin.3 din aceeași 

lege, autoritățile administrației publice locale, au obligația de a instituii taxa specială pentru 

persoanele care nu beneficiează de contract individual, pentru serviciile furnizate aestor 

beneficiari de către operator, să achite contravaloarea din bugetul local. 

În prezent la nivelul comunei Pietroasa finanțarea serviciului de salubrizare  se face prin 

taxă individuală, achitată la primărie, în baza unui contract de delegare  cu operatorul SC 

EDILUL BEIUȘ. 

Rcomandarea ADI ECOLET GRUP este de a stabili sistemul de plată prin taxă în 

vederea asigurării funcționalității, continuității și sustenabilității acestui serviciu și faptul că 

acesta ar avea un cuantum mai mic. 

Având în vedere cele de mai sus supun dezbaterii d-voastră cele prezentate și stabilirea 

modului de finanțare a acestui serviciu. 

Urmare a adresei cu nr. 479 din 06.02.2020 emisă de SC AVE BIHOR SRL prin care se 

solicită alegerea tipurilor de recipiente ce vor fi utilizate la colectarea deșeurilor. 

       Scopul principal este  dotarea fiecărui utilizator cu un set de recipiente pentru 

precolectarea separată a deșeurilor municipale, care să asigure necesarul de volum a cantității 

de deșeuri generată în momentul actual, și  determinarea  reducerii volumul prin modificarea 

obiceiurilor de până acum (de exemplu: iarba și crengile din toaletare se vor composta în 

grădină/gospodărie proprie).  
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    În caietul de sarcini elaborat de SMID Bihor ADI Ecolect se impune în sarcina operatorilor să 

asigure, cu ajutorul autorităților locale, implementarea adecvată a principiului “plătești cât 

arunci”. Această cerință a fost formulată având în vedere prevederile art. 17 alin.1 lit. e) din 

Legea 211/2011 potrivit cărora: „Autoritățile administrației publice locale ale unităţilor 

administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, 

respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, au următoarele obligații: ... e) să 

implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019, 

cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instrumentul economic «plătește pentru cât 

arunci», ... ” 

       Întâmpinând dificultăți la nivelul localității/comunei în atingerea țintelor de reducere a 

cantităților deșeurilor destinate spre eliminare finală prin depozitare, prevăzute de OUG nr. 

196/2005 privind Fondul pentru mediu cu impact financiar negativ asupra bugetului primăriei și 

implicit asupra cetățenilor, scopul este reducerea acestui impact, astfel încât prin reușita 

implementării proiectului SMID în localitate, să se atingă din primul an ținta de reciclare al 

deșeurilor municipale, în condiția în care pentru anul 2020 ținta este de 60%, adică din totalul 

deșeurilor colectate cantitatea maximă destinată eliminării finale prin depozitare, este de 40%. 

 

Experiența altor proiecte implementate a principiului “plătești cât arunci “ 

Din analizele și din experiența proiectelor pilot implementate în:  

• Comuna Sălacea (implementată din luna Mai 2018, a scăzut de la 27 tone/lună la 12 

tone/lună cantitatea colectată la, iar cantitatea depozitată de la 26 de tone/lună la 5 tone/lună 

depozitate);  

• Comuna Cociuba Mare (implementată din luna Aprilie 2019, a scăzut de la 24 tone/lună la 

15 tone/lună cantitatea colectată la, iar cantitatea depozitată de la 17 de tone/lună la 6 

tone/lună depozitate);  

• Comuna Drăgănești (implementată din luna Iulie 2019, a scăzut de la 40 tone/lună la 14 

tone/lună cantitatea colectată la, iar cantitatea depozitată de la 38 de tone/lună la 6 tone/lună 

depozitate);  

• Proiectul Pilot ANL din Municipiul Salonta (implementată din luna august 2019, din 4533 

kg colectate doar 1358 kg sunt deșeuri reziduale = 70,04% rata de reciclare). 

 

Din datele de mai sus reiese că, implementarea principiului “plătești cât arunci” în 

funcție de  volumul pubelelor, care necesită o reducere, în special pentru deșeurile reziduale,  

conduce la diminuarea cantităților urmare a faptului că cetățenii vor avea o posibilitate redusă de 

a introduce în pubele deșeurile care nu aparțin fracției reziduale, cât și alte materiale care nu sunt 

deșeuri, cum ar fi: nisip, cenușă, pietre etc.  

La începerea proiectelor s-au organizat numeroase campanii de conștientizare la școli, 

grădinițe și căminele culturale, unde s-a prezentat cetățenilor necesitatea separării deșeurilor la 

sursă, pentru a reduce cantitățile depozitate și implicit taxate.  

        Concomitent,  pentru deșeurile voluminoase se vor amenaja centre de colectare de deșeuri 

(gratuit și pe principiul aport voluntar), unde fiecare cetățean are posibilitatea să depoziteze 

deșeuri voluminoase, din construcții și demolări, medicamente, cauciucuri, mobilă și nu numai, 

conform Lege 211/2011 art 59 al. (1) “Autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv a 

municipiului Bucureşti, au următoarele obligaţii: A. la nivel de comune, oraşe şi municipii, 

inclusiv la nivelul municipiului Bucureşti: (...) f) asigură spaţiile necesare pentru colectarea 

separată a deşeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deşeu şi dezvoltă 



în mod corespunzător centrele înfiinţate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 5/2015 pentru a oferi populaţiei posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de 

deşeuri de hârtie şi carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deşeuri de 

echipamente electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase, 

inclusiv saltele şi mobilă;” 

S-a constatat că un volum cât mai redus a pubelelor pentru fracția reziduală 

determină utilizatorii să sorteze deșeurile înainte de colectare. Deșeurile nesortate, colectate 

în amestec, ajung la depozitare, precum s-a întâmplat și până acum, încărcând factura populației 

cu cheltuielile aferente (tarif depozitare, contribuție economie circulară, amendă AFM pentru 

neatingerea țintelor  UAT-urilor plătibil din bugetul local, adică impozite, posibilul infringement 

plătibil de România către UE). 

 Dotarea generatorilor cu un set de pubele/recipiente cu un volum total mai mare 

decât cantitatea generată în prezent va duce, în mod evident,  la stimularea creșterii 

cantităților generate. De ex: o pubelă de 120 l de rezidual care se umple 75% până în ziua 

colectării săptămânale poate fi interpretată de utilizator ca un serviciu neutilizat la maxim, astfel 

golul de 25% din pubelă va fi tentant de a fi umplut cu fel și fel de materiale din curte 

generatorului precum: praf, pământ, iarbă, pietre provenite din măturat, cenușă, materiale care 

sunt de origine naturală și nu se pretează a fi încadrate în categoria deșeurilor și nu sunt necesare 

a fi transportate de la generator la un depozit de deșeuri la zeci de kilometrii. 

 

 Tabelul de mai jos prezintă cele trei sisteme de colectare a deșeurilor cu frecvența specifică a 

fracților prin recipienții enumerați: 

În zonele RURALE: 

 

Tip deșeu Sistem vechi  Pubela 120 L Pubela 40L 

TOTAL 

lunar 
379,2 litri lunar 1119,6 litri lunar 683,2 litri lunar 

Rezidual 

259,2  litri 

(120 l *2,16 

săptămâni/lună) 

519,6 litri 

(120 l *4,33 

săptămâni/lună) 

173,2 l 

(40 l* 4,33 săptămâni/lună) 

Hartie/carton 
 

 

 

120 litri 

(120 l lunar) 

240 litri 

(240 l lunar) 

240 l 

(120 l * 2 ori pe lună) 

Plastic/metal 
240 litri 

(120l * 2 ori pe lună) 

240 l 

(120 l * 2 ori pe lună) 

Sticlă 
120 litri 

(120 l lunar) 

30 l  

(30 l lunar) 

Biodeșeuri  compostare individuală ..... 

 

  

       Considerăm oportun 

 

 Aprobarea implementării volumului pubelelor cu asigurarea respectării principiului 

,,plătești cât arunci,,  

 

Propunerea  recipienților pentru colectarea deșeurilor să fie de următoarele dimensiuni și feluri: 

• pentru rezidual pubela 40 litri, culoare neagră; 

• pentru hârtie/carton saci albaștrii de 120 litri; 

• pentru plastic/metal saci galbeni de 120 litri; 

• pentru sticlă pubela 30 litri, culoare verde; 



 

Finanțarea costurilor cu  modificarea volumului pubelelor va fi suportată de AVE Bihor 

SRL la implementarea SMID, dar numai în perioada de mobilizare. 

 

         Având în vedere cele prezentate mai sus, consider temeinic și legal proiectul de 

hotărâre referitor la aprobarea modului de tarifare a serviciului de salubrizare a comunei 

Pietroasa, precum și tipul de pubele necesare pentru realizarea acestui serviciu. 

                                        

 

 

      

 

 

Întocmit, 

Inspector, 

Banciu Liliana Violeta 

 


