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  RAPORTUL DE SPECIALITATE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE AL CONSILIULUI LOCAL 

pentru modificarea si completarea HCL nr.149/2017 privind REGULAMENTUL - CADRU al 
serviciului de salubrizare si deszapezire a municipiului Brasov 

       

Avand in vedere obligatiile autoritatii locale ce decurg din art.17 din Legea 211/2011 
privind regimul deseurilor, modificata si completata prin Legea nr. 31 din 10 ianuarie 2019, 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, prin care se impune modificarea 
prezentului Regulament al serviciului de salubrizare si deszapezire a municipiului Brasov.  

“(1) Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, 
după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de 
dezvoltare intercomunitară ale acestora, au următoarele obligaţii:  

a) să asigure colectarea separată pentru cel puţin deşeurile de hârtie, metal, plastic şi 
sticlă din deşeurile municipale;  

b) să atingă, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare 
şi reciclare de minimum 50% din masa totală generată, cel puţin pentru deşeurile de hârtie, 
metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura 
în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din gospodării; 

d) să stabilească şi să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare şi în regulamentele serviciului de salubrizare, indicatori de 
performanţă pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare care să cuprindă atât 
indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 7, astfel încât să atingă începând cu anul 2020 obiectivele de 
reciclare prevăzute la lit. b), cât şi penalităţi pentru nerealizarea lor;  

e) să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, cu respectarea prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, instrumentul economic „plăteşte pentru cât arunci“, 
bazat pe cel puţin unul dintre următoarele elemente:  
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(i) volum; 

(ii) frecvenţă de colectare; 

(iii) greutate; 

(iv) saci de colectare personalizaţi; 

  Faţă de cele prezentate mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) 
lit. d), alin. (7) lit. i), lit. n); art.139 alin. (1); art. 154 alin. (1), alin. (2); art. 196 alin. (1) lit a) din 
O.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, supunem, spre dezbatere şi aprobare, Consiliului 
Local al Municipiului Braşov, Proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea HCL 
nr.149/2017 privind REGULAMENTUL - CADRU al serviciului de salubrizare si deszapezire 
a Mun. Brasov,  în forma prezentată. 
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1.  Aprobat VICEPRIMAR Laszlo Barabas   

2.  Vizat Director D.T. Ing. Mugur Loga   

3.  Verificat: Şef S.U.C.S.D. Gheorghe Muntean   

4.  Întocmit: inspector Ana Dumitru   
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