ȘCOLA GIMNAZIALĂ PĂUCA
CLASA a VII- a

PROIECTUL ,,CETAȚEANUL”

P1: IDENTIFICAREA PROBLEMELOR COMUNITĂȚII
CE NECESITĂ POLITICI PUBLICE
- Neselectarea deșeurilor de către cetățenii comunei în pubelele
primite și aruncarea deșeurilor de către cetățeni în locuri nepermise;
- Circulația pe străzi în unele localități din comună a câinilor;
- Lipsa unui spațiu de joacă pentru copii în unele sate;
- Lipsa unui autobuz în unele sate care să facă legătura cu orașul;

- Neselectarea deșeurilor de către cetățenii comunei în pubelele
primite și aruncarea deșeurilor de către cetățeni în locuri nepermise;
Problema este foarte importantă pentru comunitate deoarece
neselectarea deșeurilor duce la un cost mai mare pentru cetățeni.

P3:

Primaria și Concilium Local sunt responsabile de aceste
probleme, s-au adus la cunoștința cetățenilor din cadrul
comunei că dacă nu vor selecta deșeurile vor fi obligați să
plătească un tarif mai mare firmei de salubritate.

Informații despre problema selectată le putem obține de pe
site-ul Primăriei comunei Păuca și site-ul SC Soma SRL

Scrisoare pentru autorități
Către
PRIMĂRIA COMUNEI PĂUCA,

Subsemnții, elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială Păuca din [localitatea] Păuca, jud. Sibiu, 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 adresăm propunerea atașată.
Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de cultură
civică și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii
noastre.
Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email
scpauca@yahoo.co.uk.
Tabel cu Numele și prenumele elevilor înscriși în proiect
Director, Prof. coordonator Dragomir Dancu
Domnului Primar al comunei Păuca

Scrisoare pentru autorități

Către PRIMĂRIA COMUNEI PĂUCA,
Subsemnații, elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială Păuca din localitatea Păuca, jud. Sibiu, 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 adresăm propunerea atașată.
Prezentă 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 in favoarea propunerii noastre.
Va rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră in termenul legal la aceasta adresa de email scpauca@yahoo.co.uk.

Propuneri:

Desemnarea unei persoane (angajat al primăriei) din cadrul primăriei, responsabil cu asigurarea eficienței
colectării selective, cu următoarele atribuții:
- depozitarea selectivă a deșeurilor în fiecare gospodărie;

- amplasarea în instituții publice și pe fiecare stradă din localitățile comunei a pubelelor pentru colectarea
selectivă;
- tarifare diferențiată pentru deșeuri selectate/amestecate (tarif triplu pentru ridicarea deșeurilor, dacă nu
sunt colectate selectiv);
- aplicarea sancțiunilor în cazul nerespectării legislației (amendă și/ sau muncă in folosul comunității pentru
persoanele care depozitează deșeuri pe terenurile arabile și în apropierea apelor);

- implementarea unui sistem de monitorizare video pentru identificarea eficientă a persoanelor care nu
respectă regulile colectării selective;
- organizarea unor proiecte pentru copii și tineret – din fonduri locale sau europene – care să vizeze
gestionarea deșeurilor, companie susținută de informare a cetățenilor din localitate privind obligativitatea
colectării selective;
- organizarea de campanii de strângere a electrocasnicelor mari;

- organizarea unor întâlniri cetățenești pentru informarea obligativității cetățenilor referitoare la permanenta
colectare selectivă a deșeurilor
- premierea cetățenilor (dedicați și implicați 100% în promovarea, informarea, colectarea selectivă a
deșeurilor)

Precizăm că elevii școlii, care sunt interesați în problemele cu care se confruntă comunitatea și care vor să
se implice în rezolvarea acestora, coordonați de profesori, vor participa în calitate de voluntari la proiectele
de ecologizare și gestionare a deșeurilor inițiate de Primărie.
Anexăm prezentei scrisori propunerea de act normativ, studii de impact, documente, care să vă ajute în
analiza obiectivă a propunerii pe care v-am supus-o în atenție.

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂUCA
TELEFON/FAX : 0269/580101-580111
E-mail : primariapauca@yahoo.com
www.primariapauca.ro
PRIECT DE HOTĂRÂRE Nr.......din.........
Privind aprobarea Planului de măsuri pentru colectarea selectivă a deșeurilor generate în comuna Păuca

Consiliul local al comunei Păuca, jud. Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de.......
având în vedere
- nota de fundamentare a primarului comunei Păuca
- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European privind deșeurile
- Legii 194/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;
- Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor,
- Legii nr.215/aprilie 2001 – a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legii 294/iunie 2003 – privind protecția mediului cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 101/aprilie 2006 – privind salubrizarea localităților;
- Legea nr.27/ianuarie 2007 – privind regimul deşeurilor;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind contractele de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
- Directivei 1999/31 EC.
- Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor
- Planului de Implementare al Directivei 199/31/CE privind depozitarea deseurilor;
- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului;
- HG nr. 856/2002 privind evidența deșeurilor
În temeiul art. 196, alin. 1, lit. a din OUG a României nr. 57 privind codul administrativ
Hotărăște:
Art. 1 Se aprobă Planul de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor în comuna Păuca, conform Anexei 1 care face parte integrantă din această hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se va înainta Instituției Prefectului Jud. Sibiu, în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului com. Păuca, Jud. Sibiu, d-lui viceprimar și va fi afișată la avizierul instituției,
precum și pe site-ul institiției.
Data: 04.05.2021
Inițiatori, elevii clasei a VII-a

PLAN DE MĂSURI
privind colectarea selectivă a deșeurilor generate de comuna Păuca
Prezentul plan de măsuri este elaborat în conformitate cu art. 7 din Legea 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor
în instituțiile publice.
I. RESPONSABILITATE
Pentru desfășurarea în bune condiții a colectării selective în comuna, această activitate se va realiza sub coordonarea d-lui
viceprimar al comunie Păuca în calitate de coordonator cu colectarea selectivă a deșeurilor.
II. SCOPUL ORGANIZĂRII SELECTIVE A DEȘEURILOR
Colectarea selectivă a deșeurilor presupune separarea la sursa generală a următoarelor categorii:
Deșeuri de hârtie și carton
Deșeuri de metal și plastic
Deșeuri de sticlă
Deșeuri reziduale
Scopul colectării separate a acestor categorii îl constituie necesitatea de a evita contaminarea deșeurilor prin amestecarea
acestora și asigurarea unei calități acceptabile de către reciclator.
Creșterea gradului de informare și conștientizare a angajaților și a cetățenilor cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor,
pentru a putea fi reciclate și reutilizate, tot acest proces având drept scop protejarea mediului înconjurator.
III. ORGANIZAREA COLECTĂRII SELECTIVE A DEȘEURILOR COMUNA PĂUCA-JUDEȚUL SIBIU
3.1. Colectarea selectivă a deșeurilor în comună se efectuează prin depozitarea deșeurilor menajere în pubele după cum
urmează: a) pubelă galbenă: deșeuri de plastic și metal;
b) pubelă albastră: deșeuri de hârtie și carton;
c) pubelă verde: deșeuri de sticlă;

3.2. Administrația publică locală, prin reprezentatntul desemnat și prin firma angajată, are obligația de a colabora cu instituiile publice și cu proprietari pentru a veni
în sprijinul acestora, dotând cu pubele și saci speciali pentru selectarea colectivă, înființănd spații de depozitare selectivă a deșeurilor.
3.3. Administrația publică locală, prin reprezentantul desemnat, are obligația de a monitoriza, locaţiile de depozitare şi colectare selectivă a deşeurilor.
3.4. Toate instituțiile publice de pe raza localității Păuca au obligația de a cuprinde în Planul de Organizare și Funcționare Interioară măsurile privind colectarea
selectivă a deșeurilor. În acest sens fiecare instituție publică va desemna un angajat responsabil cu colectarea selectivă a deșeurilor.
3.5. Colectarea deșeurilor se va efectua în fiecare instituție de pe raza prezentei localități prin depozitarea deșeurilor menajere în pubele, după cum urmează:
A Pubela galbenă – deșeuri de plastic și metal
B Pubela albastră – deșeuri de hârtie și carbon
C Pubela verde – deșeuri de sticlă.
D Deșeuri menajere
3.6. Cetăţenii şi persoanele juridice au obligaţia de a menţine curăţenia şi igiena publică prin depozitarea selectivă a deşeurilor în fiecare gospodărie si colectarea
selectivă a acestora, depozitarea reziduurilor menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile sau deşeurile reciclabile numai în locurile special
amenajate, potrivit normelor în vigoare.
3.7. Aruncarea deşeurilor, indiferent de cantitate sau provenienţă, pe drumurile publice din comunitate constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, dacă
fapta nu a fost comisă în aşa fel încât să constituie infracţiune, potrivit legii penale sau muncă în folosul comunității.
3.8. Operatorul public desemnat are obligația de a elibera săptămânal pubelele speciale pentru colectarea selectivă a deșeurilor amplasate pe raza localității.
3.9. Transportul deşeurilor, în funcţie de tipul acestora, se realizează numai de operatorul activității de transport al deșeurilor, care trebuie să utilizeze autovehicule
destinate acestui scop, acoperite şi prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită împrăştierea deşeurilor sau a prafului,
emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului.
3.10. Proprietarii localurilor publice şi conducerile instituţiilor din comunitate au obligaţia de a asigura permanant igienizarea spaţiului public, prin acţiuni proprii.

IV. PREDAREA DEȘEURILOR CĂTRE OPERATORUL ECONOMIC
4.1 Operatorul economic cu care se s-a încheia contractul de predare a deșeurilor colectate selectiv este supus obligatiei de autorizare
în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
4.2 Operatorul are obligația de a cânt!ăi deșeurile preluate, de categoriile sortate și de a comunica rezultatele cantităților de deșeuri
colectate selectiv preluate.
4.3 Predarea deșeurilor catre operatorul economic se face în baza unui proces verbal, încheiat în două exemplare, unul pentru operator
și unul pentru institute.
V. ALTE PRECIZĂRI
5.1 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul localității Păuca, prin persoana desemnată, iar Secretarul Primăriei Păuca o
va comunica celor interesați și o va aduce la cunoștința publică.
5.2 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Județului Sibiu pentru controlul legalității, persoanelor și instituțiilor
interesate și se va afișa la sediul Consiliului Local și pe site-ul www.primariapauca.ro..
5.3 Prezenta hotărâre va intra în vigoare începand cu data ...

Inițiatori
Elevii clasei a VII-a,

REFLECȚII ASUPRA EXPERIENȚEI
- Comparând proiectul nostru cu un alt proiect de la o altă clasă de
pe platformă observăm că ambele clase sunt preocupate de
problemele comnității în care se află;
- Clasa noastră a fost interesată de:
„Neselectarea deșeurilor de către cetățenii comunei în pubelele
primite și aruncarea deșeurilor de către cetățeni în locuri nepermise”
pe când celălalt proiect a fost interesat de amenajarea unor locuri de
joacă pentru copii.

Cum ne-am simțit pe parcursul desfășurării proiectului?
- ne-am simțit ca o echipă
- am aflat noțiuni și informații noi;
- ne-a plăcut să întocmim și să elaborăm documente noi;
- într-un proiect asemănător, etapele să le programăm noi cum dorim.
Ce păreri avem despre rezultatele obținute?
- portofoliul am dorit să fie realizat și prezentat cât mai bine;
- îl avem programat pe 04 mai 2022
- am aflat mai multe despre autoritățile locale; compartimentele acestora
și cum se vor lua hotărâri.

Ce am învățat din întreaga experiență?

- Am arătat respect chiar și față de persoane cu care nu am fost de acord.
Am ascultat ideile și părerile fiecărui coleg.
- Am simțit că aparțin comunității locale și că este important să fac ceva de care să beneficieze întreaga
comunitate.
Problema dezbătută este în folosul comunității din care trăim
- Mi-am îndeplinit sarcinile cu conștiinciozitate.
Lucrând în echipă fiecare am încercat să fim cât mai activi
- Am dobândit convingerea că prin acțiunile mele pot schima ceva în jurul meu.
Ideile mele i-au ajutat și pe ceilalți colegi
- Am reușit să îndeplinesc o sarcini chiar dacă am considerat că ea nu a fost clar explicită.
Sarcinile primite am reușit să le îndeplinesc cu ajutorul celorlalți colegi
- În situații când mi-am dat seama că nu știu anumite lucruri, am găsit surse de informație valide pentru a le afla.
Atunci când nu m-am descurcat am căutat informații de pe internet, reviste, cărți
- Am arătat atenția celor spuse de alte persoane, străduindu-mă să înțeleg ce spun.
Am ascultat părerile și celorlalți colegi din echipă.

-

Am înțeles ce simt alte persoane în anumite situații.
Când
unii
colegi
trebuiau
să-și
susțină
ideile
și
părerile
- Când am constatat că planul inițial nu funcționează, am căutat alte variante
pentru a-mi atinge obiectivele.
Am încercat diferite variante, idei pentru ca proiectul să fie bine.
- Am utilizat un limbaj adecvat situației de comunicare și persoanelor cărora mam adresat.
A trebuit să fim politicoși față de noi sau alte persoane întâlnite.
- Am colaborat cu succes cu alți colegi în cadrul activităților de grup.
Fiecare coleg a trebuit să colaboreze în cadrul grupului pentru a devenii o echipă.
- Am ajutat colegi cu păreri diferite să găsească de comun acord o soluție care
să țină cont de nevoile ambelor părți.
Colegii care-și susțineau părerile cu înverșunare, chiar dacă nu erau bune, i-am
sfătuit că trebuie să se mai gândească.

- Am dobândit cunoștințe despre instituțiile publice, politice publice, atribuțiile și
limitele instituțiilor, drepturile omului, rolul și responsabilitățile cetățenilor într-o
societate democratică, legislație, procedurile de luare a deciziilor și modalitățile în
care pot fi găsiți susținători pentru o idee.
În orele petrecute în cadrul proiectului am aflat lucruri noi despre instituțiile publice,
preocupările acestora, cum se i-a o hotărâre în cadrul acesteia și cum rezolvă problemele
comunității.
- Am dobândit cunoștințe depre problema studiată.
Fiecare coleg a dobândit cunoștințe legate de nerespectarea selectării deșeurilor de către
cetățeni. Toți membri comunități vor avea de suportat din partea unor indivizi care nu doresc
să respecte legea

