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JUDEȚUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
NR.29026/17.12.2019 
 

REFERAT DE APROBARE 
 La proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea contractului cadru de prestare a 

serviciului de salubrizare în Municipiul  Alexandria 
 
             In cursul anului 2013, după finalizarea procedurilor de achiziţie publică pentru 
desfăşurarea serviciilor de colectare, transport si depozitare a deşeurilor municipale solide in 
judeţul Teleorman, au fost încheiate două contracte, unul pentru administrarea Depozitului 
Central de la Mavrodin și altul pentru colectarea si transportul deşeurilor municipale solide din 
judeţul Teleorman. 
            Ordonanţa nr. 74/2018 care a modificat prevederile Ordonanţei de urgenta nr. 196/2005 
si ale Ordonanţei nr. 48/2017, a stabilit cantităţile minime de deşeuri de ambalaje care trebuie sa 
rezulte din masa totala de deşeuri selectabile recepţionate la staţia de sortare după cum 
urmează: 
1. Pentru anul 2019 - minimum 40%; 
2. Pentru anul 2020 - minimum 50%; 
3. Pentru anul 2021 - minimum 60%; 
4. Pentru anul 2022 - minimum 70%; 
           Cu alte cuvinte, dintr-o cantitate totala de deşeuri selectabile recepţionată la staţia de 
sortare, minimum 40% din aceasta cantitate va fi deşeu de ambalaje sortat si predat 
reciclatorilor specializaţi. La aceasta cantitate sortata se mai adaugă alte categorii de deşeuri cu 
valoare economica, astfel incat cantitatea totală de deşeuri sortate din cantitatea totală sa fie de 
75%.      Diferenţa de 25% din aceasta cantitate este considerata deşeu rezidual, fară valoare 
economica, deşeu care se depozitează in celula si pentru care se plăteşte taxa de 30 lei/tona 
pentru economia circulară. 
           Ordonanţa stabileşte si modalităţile prin care se poate aplica instrumentul economic 
„plăteşte pentru cat arunci”, după cum urmează: 

 volum; 

 frecvenţă de colectare; 

 greutate; 

 saci de colectare personalizaţi; 
         In acest sens, structura tehnica a Asociaţiei, impreuna cu Primaria Municipiului 
Alexandria si Operatorul de colectare si transport au stabilit grafice de colectare specifice 
fiecărei localităţi, in care sunt stabilite zilele de colectare a celor trei categorii de deşeuri 
menajere, adică deşeuri reziduale, deşeuri selectabile si deşeuri biodegradabile. 
          Practic,  prin graficul adoptat s-a stabilit frecventa de colectare a celor (3 trei) categorii de 
deşeuri enumerate mai sus. 
         Deoarece Ordonanţa 74/2018 stabileşte cantităţile minime de deşeuri de ambalaje care 
trebuie sa fie recuperate din cantitatea totala de deşeuri selectabile recepţionată la staţia de 
sortare, dar in acelaşi timp specifica si care este cantitatea de deşeuri selectabile care este inclusa 
in masa totala de deşeuri menajere, si anume 33% in cazul in care nu exista determinări 
efectuate de către operatori, prin aceste grafice de colectare se urmăreşte reducerea cantităţilor 
de deşeuri care se depozitează in celula in paralel cu creşterea cantităţilor de deşeuri selectabile 
si biodegradabile. 
          Prin urmare, coroborând cele menţionate mai sus, implementarea instrumentului 
economic „plăteşte pentru cat arunci” este imperativa pentru administraţiile locale începând 
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cu 1 ianuarie 2020. 
Mai mult, prin Hotărârea nr.16/3.10.2019  ADI Managementul Deșeurilor Teleorman, a 

hotărât aprobarea instrumentului economic ,,plătește pentru cât arunci,, pentru serviciul de 
colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale solide in județul Teleorman, 
autoritățile publice locale trebuind să adopte hotărâri pentru implementarea instrumentului 
economic ,,plătește pentru cât arunci,, cel mai târziu până la sfârșitul anului 2019. 
 
 Ca urmare, in conformitate cu prevederile art. 136, alin.(1) din OUG 57/2019 privind 
Codul Administrativ al Romaniei, propun următorul proiect de hotarare : Aprobarea 
contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare în Municipiul Alexandria. 
 

Proiectul de hotarare va fi prezentat spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Alexandria. 
  
 

PRIMAR, 
Victor Drăgușin 


