Neridicarea deșeurilor din
Baia Mare
Clasa a VII-a C

Școala Gimnazială „Lucian Blaga”, Baia Mare

Cu ce probleme se confruntă comunitatea
noastră?


Siguranța cetățenilor în trafic



Lipsa terenurilor de fotbal



Poluarea naturii



Neridicarea deșeurilor din oraș



Neridicarea deșeurilor din cartierul X



Poluarea atmosferică

Problema aleasă: Neridicare deșeurilor din
oraș


În lunile Noiembrie și Decembrie 2022 deșeurile din orașul
Baia Mare nu au fost ridicate de către autorități. Acest lucru a
dus la ridicarea unor semnale de alarmă cu privire la
problemele legate de gestionarea deșeurilor.



Cetățenii au fost afectați datorită mirosului care s-a răspândit,
deși era iarnă, al spațiului pe care deșeurile neridicate l-au
ocupat și pentru că au putut fi răspândite foarte ușor bacterii.



În prezent, politicile publice existente sunt ineficiente și nu
mai corespund realităților din teren.



În mod normal, această problemă ar trebui rezolvată de către
autoritățile publice ale Municipiului Baia Mare (primăria), în
colaborare cu cele județene (Consiliul Județean) și a Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară.

Ne-am informat prin:
- interviuri cu cetățenii
- observații proprii
- presă locală
- date de la instituțiile care se ocupă de mediu

Soluțiile găsite:
1. Cetățeni voluntari care să strângă deșeurile
• Avantaje: costuri reduse; posibilitate de mobilizare a unui număr
mare de persoane care să contribuie la ecologizarea orașului
• Dezavantaje: măsura nu ține de elaborarea de politici publice

2. Introducerea unor amenzi pentru aruncarea deșeurilor în spații neamenajate
•
•

Avantaje: reducerea deșeurilor depozitate în locuri neamenajate
Dezavantaje: stabilirea unei sume pentru cuantumul amenzilor, personal care să se ocupe de
supravegherea spațiilor publice și care să acorde amenzi

3. Înființarea unor deponee ecologice
•
•

Avantaje: colectarea selectivă, încurajarea reciclării
Dezavantaje: costuri ridicate, nevoia de personal care să supravegheze colectarea deșeurilor
până când oamenii vor învăța să le folosească

4 Introducerea de amenzi pentru nereciclarea gunoiului menajer
•
•

Avantaje: încurajarea reciclării
Dezavantaje: stabilirea unei sume pentru cuantumul amenzilor, personal care să se ocupe de
supravegherea deponeelor și care să acorde amenzi

Soluția propusă:


Introducerea unor deponee ecologice și acordarea de amenzi pentru nerespectarea normelor privind colectarea
selectivă.

Argumente:
Introducerea unor deponee ecologice și acordarea
de amenzi pentru nerespectarea normelor privind
colectarea selectivă poate duce creșterea calității
aerului.
Se va crea un mediu mai plăcut și mai curat
Locuitorii municipiului vor fi încurajați să recicleze

Declarația de constituționalitate
Politica publică propusă de clasa noastră:


Respectă principiul egalității în drepturi a cetățenilor (Titlul II, Capitolul 1, art. 16);



Respectă principiul neretroactivității (se aplică doar pentru situații ce apar în viitor, după adoptare)
(Titlul II, Capitolul 1, art. 15);



Respectă drepturile și libertățile fundamentale (Titlul II, Capitolul 2);



Respectă prevederile privind exercitarea drepturilor și libertăților (Titlul II, Capitolul 3, art. 57);



Respectă prevederile privind impozitele și taxele (Titlul II, Capitolul 3, art. 56);



Respectă prevederile privind proprietatea (Titlul IV, art. 136);



Respectă prevederile privind tratatele internaționale, inclusiv normele Uniunii Europene în
domeniu (Titlul II, Capitolul 2, art. 20).

Argumente:
Propunerea de politică publică respectă principiile Constituției României, drepturile omului, tratatele
internaționale și normele Uniunii Europene în domeniu.

Proiect de act normativ


Amplasarea deponeelor ecologice și instituirea unor amenzi pentru nerespectarea normelor de colectare
selectivă 2022

Consiliul Local al Municipiului Baia Mare
Examinând :
• Referatul de aprobare nr. /2021, al Primarului Municipiului Baia Mare, în calitate de inițiator;
[……];

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă introducerea unor sancțiuni cu caracter preventiv pentru cetățenii care nu respectă realizarea
colectării selective, sub forma unor avertismente.
Art. 2. – Se aprobă introducerea unor amenzi în cumul de 5% până la 20% din venitul net realizat lunar per
membru de familie, pentru cetățenii care au depășit numărul de trei sancțiuni cu caracter preventiv, acordate sub
forma de avertisment. Amenzile se acordă progresiv, în funcție de numărul sancțiunilor acumulate.
Art. 3. – Se aprobă amplasarea deponeelor ecologice în toate zonele de colectare a deșeurilor de pe raza
Municipiului Baia Mare, în termen de 6 luni de la aprobarea prezentei Hotărâri de Consiliu Local.

Art. 4. – Se aprobă aplicarea sancțiunilor de la articolele 1 și 2, în cazul în care nu se respectă folosirea
deponeelor ecologice o dată amplasate.
Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică :
•Instituției Prefectului - Județul Maramureș

•Primarului Municipiului Baia Mare
[….]

Planul de acțiune


Politica publică pe care o propunem spre elaborare trebuie
să conțină una din soluțiile elaborate mai sus. Clasa noastră
s-a hotărât să facă o politică publică care să cuprindă două
dintre soluții introducerea de amenzi pentru aruncarea
gunoiului în spații neamenajate și introducerea de amenzi
pentru nereciclare. Ca să poată fi pus în aplicare și a doua
măsură trebuie făcut un sistem de reciclare. Pentru a putea fi
puse ambele în aplicate, trebuie creat un sistem bun de
informare

Scrisoarea Oficială
Către Primăria Municipiului Baia Mare, Județul Maramureș
Domnul primar, Cătălin Cherecheș,
Subscrisa, clasa a 7-a C, de la Școala Gimnazială „Lucian Blaga”, din localitatea Baia Mare, cu sediul pe str. […..] vă
adresăm următoarea propunere:
Realizarea unor demersuri pentru a înlocui deponeele clasice pentru deșeuri cu unele ecologice
Supravegherea acestora pentru o perioadă determinată de timp care să permită educare cetățenilor înspre colectarea selectiva
Luarea unor măsuri cu privire la persoanele care nu respectă măsuri privind colectarea selectivă.
[…….]

Nevoia de a educa cetățenii orașului înspre reciclare.
Nevoia de a reglementa mai bine colectarea deșeurilor, astfel încât situațiile din iarna anului 2021 să nu se mai repete.
Creșterea gradului de igienă la nivelul localității.
[….]
Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email [….] Dacă este cazul, puteți
face referire în răspunsul dumneavoastră la măsurile pe care le veți lua pentru remedierea acestei situații
*Colectivul clasei a 7-a C*

