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Analiza problemei
Poluarea mediului în localitatea Rucăr, Județul Argeș

Descrierea problemei

Problema poluarii afectează calitatea vieții și

sănătatea tuturor cetățenilor localității. De asemenea, fiind

o localitate turistică, ne este afectată reputația (și

veniturile obținute din turism), oamenii venind la Rucăr

pentru aerul curat și frumusețea peisajului.

În comuna noastră se aruncă gunoaie pe străzi, se

deversează canalizarea în ape și se ard deșeurile pe

marginea apei.



De ce este importantă problema?

Problema este importantă pentru comunitate deoarece

aerul din jur este mult mai poluat si cetățenii comunei

noastre pot să se îmbolnăvească.

În prezent există politici publice referitoare la problema

studiată, dar nu sunt puse în practică.

Instituții publice responsabile pentru rezolvarea problemei

1.Agenția județeană de protecție a mediului, garda de 

protecție a mediului;

2.Consiliul Local, 

3. Consiliul Județean

4. Primăria



Soluții analizate
Soluția1: Lipsa spațiilor de petrecere a timpului liber

pentru cetățenii comunei (echipa 4)

Soluția 2: Infrastructura rutieră slab dezvoltată

(străzi, trotuare, piste de bicicliști) (Echipa 1)

Soluția 3: Poluarea mediului înconjurător (echipa 3)

Soluția 4: Tăierea ilegală copacilor (echipa 5)

Soluția 5: Lipsa locurilor de muncă (echipa 6)

Soluția 6: Lipsa dotărilor corespunzătoare și a

consumabilelor la toaletele elevilor (echipa 2)



Soluţii posibile analizate
1.Montarea camerelor de supraveghere 

Avantaje: 

- monitorizarea curățeniei pe străzi și în ape; 

- crește siguranța în localitate.

Dezavantaje:

- costuri mari;

- personal care să le monitorizeze;



Soluţii posibile analizate
2. Achiziţionarea şi montarea coşurilor de gunoi

Avantaje:

- costuri reduse;

- diminuarea poluării mediului și apelor, 

- îmbunătățirea imaginii localității.

Dezavantaje:

- pot fi ușor vandalizate pentru ca nu există sistem video de 

supraveghere;

- nu există garanții că vor fi folosite.



Soluţii posibile analizate
3. Sancţiuni pentru persoanele care aruncă gunoaie la 

întâmplare

Avantaje :

- oamenii vor respecta regulile pentru a nu fi sancționați. 

Dezavantaje:

- este posibil ca amenzile să rămână neplătite. 



Soluţia propusă 

La nivelul clasei s-a ales prin vot, în două tururi, următoarea 

soluţie:

Achiziţionarea şi montarea coşurilor de gunoi pe raza 

localității

Am observat existența coșurilor de gunoi în centrul 

localității noastre, dar considerăm că nu sunt suficiente în 

toată localitatea. Ar trebui montate coșuri de gunoi și pe 

celelalte străzi din localitate. Noi am considerat că această 

soluție are următoarele avantaje:

1.  costuri mai reduse față de soluția 1;

2.  diminuarea poluării mediului și apelor;

3. îmbunătățirea imaginii localității.



Declarația de constituționalitate

Soluția aleasă de echipa noastră este constituțională deoarece:

- respectă principiul egalității în drepturi a cetățenilor;

- respectă dreptul la ocrotirea sănătății;

- respectă prevederile privind exercitarea drepturilor și

libertăților;

- respectă dreptul la un mediu sănătos;

- respectă prevederile privind economia;

- respectă prevederile privind proprietatea;

- respectă prevederile privind tratatele internaționale, inclusiv

normele UE în domeniu.



Hotărârea adusă la cunoștință publică în data de ........................................................

HOTĂRÂRE nr. __________ din ____________
cu privire la achiziționarea și montarea de coșuri de gunoi pe străzile din localitatea Rucăr

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUCĂR, JUDEȚUL ARGEȘ
Având în vedere:
Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre înregistrată sub nr. ....... din ............................;
Avizele departamentelor relevante ale administrației publice locale;
Avizele comisiilor relaevante ale Consiliul Local Rucăr;
Ordonanța nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor și a Legii nr.
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
Constituția României, art. 35;
În conformitate cu art. 36 alin (2), lit. b) și alin. (4), lit. c) din legea nr. 215/2001 – privind administrația publică 

locală,
republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din legea nr. 215/2001 – privind adminstrația publică locală, republicată și modificată;

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Achiziționarea și montarea coșurilor de gunoi.
Art. 2 Finanțarea se face din bugetul local al Primăriei Rucăr.
Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primăria Rucăr.

Prezenta hotărâre se comunică:
Instituției Prefectului județului Argeș;
Primarului Localității Rucăr;
Mass-mediei locale.
Adoptarea hotărârii cu ....................... voturi din totalul de ..................... consilieri locali.



Planul de acțiune
 Persoane care ne pot ajuta și a influența decizia autorităților: 
- Consilieri Locali (Doamna Director al L.T.V.S);
- Dan Nistor (Fotbalist la echipa Universitatea Craiova).

 Instituții publice care ne pot ajuta și a influența decizia autorităților: 
- Școlile din localitate;
- Clubul Copiilor Rucăr;
- Biserica.

 Vom lansa o petiție către autorități la care să obținem semnături din
partea cetățenilor (5% - aproximativ 300 de cetățeni) și vom contacta
persoanele menționate mai sus pentru a promova și susține petiția
noastră în mediul online.



Către Primăria Comunei Rucăr,

Subsemnații, elevii clasei a VII-a de la Liceul Tehnologic ,,Victor Slăvescu” din localitatea Rucăr, coordonați de 
profesor Militaru Ana-Maria, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția 
României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, 
privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, 
sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație 
legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice 
descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, 
societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) înaintăm spre 
dumneavoastră prezenta petiție prin care inițiem o propunere de politică publică.

Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și 
este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre.

Problema identificată de clasa noastră este aceea a poluării mediului în localitatea noastră prin aruncarea 
deșeurilor în spațiile publice și în ape. Această problemă afectează diferite domenii, cum ar fi: afectarea 
calității aerului/apei, a sănătății oamenilor, a activităților turistice și a imaginii localității. Au fost identificate 
o serie de soluții: 1. montarea unor camere de supraveghere, 2. achiziționarea și montarea coșurilor de gunoi , 
3. sancțiuni aplicate cetățenilor care aruncă gunoaie la întâmplare, 4. campanii de informare a cetățenilor în 
legătură cu efectele poluării asupra mediului înconjurător. Au fost analizate aceste soluții, iar în urma votului 
clasei a fost aleasă soluția 2 (achiziționarea și montarea coșurilor de gunoi). Am observat existența coșurilor 
de gunoi în centrul localității noastre, dar considerăm că nu sunt suficiente în toată localitatea. Ar trebui 
montate coșuri de gunoi și pe celelalte străzi din localitate. Noi am considerat că această soluție are 
următoarele avantaje: costuri mai reduse față de soluția 1, diminuarea poluării mediului și apelor, 
îmbunătățirea imaginii localității. 

Soluția aleasă de clasa noastră este constituțională deoarece: respectă principiul egalității în drepturi a 
cetățenilor, respectă principiul neretroactivității, respectă dreptul la ocrotirea sănătății, respectă prevederile 
privind exercitarea drepturilor și libertăților, respectă dreptul la un mediu sănătos, respectă prevederile 
privind economia,respectă prevederile privind proprietatea, respectă prevederile privind tratatele 
internaționale, inclusiv normele UE în domeniu.

Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email
lupuionut503@gmail.com. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua
după terminarea stării de alertă.


