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I. DESCRIEREA PROBLEMEI

Aruncarea deșeurilor in spațiile publice din Deva.

-Problema aleasă constă în poluarea spațiului public de către cetățeni, impactul
redus al politicilor de colectare a deșeurilor si lipsa spațiilor special amenajate.

- Această problemă afectează sănătatea cetățenilor Devei, precum și mediul 
înconjurător.

- Aruncarea deșeurilor in spațiile publice este o problemă prioritară,deoarece poate 
cauza poluarea excesivă,afecțiuni pulmonare si alte boli.

- Problema aleasă este una foarte veche care s-a agravat pe parcursul mai multor
ani.



- Deși în prezent există o ordonanță care reglementează regimul de gestionare al 
deșeurilor, (Ordonanța de urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii 
nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu) aceasta nu are efectul scontat, nu 
este respectată iar oamenii nu își dau interesul.

- Clasa noastră dorește să implementeze o nouă politică publica care să elimine această 
problemă deoarece politica publică anterioară nu a soluționat problema.

- Politica publică veche nu este respectată iar autoritățile, alături de locuitorii orașului 
nu îi acordă suficientă importanță. Noi dorim introducerea Programului ,,Deva 
Reciclează” ce vizează colectarea selectivă deșeurilor în Deva, începând cu anul 2021, 
pentru cetățenii Devei care reciclează selectiv
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II. SOLUȚII POSIBILE ANALIZATE

•În vederea rezolvării problemei noastre legate problema selectată anterior, am identificat în 
urma dezbaterilor și lucrului în echipe următoarele soluții: 

•Prima soluție ar putea fi reprezentată de adoptarea de către Consiliul Local al Primăriei 
Municipiului Deva a unei hotărâri prin care să implementeze un program de interes 
comunitar ce vizează colectarea selectivă din fonduri proprii. 

Avantaje

• Cetățenii cu probleme financiare ar avea șansa la o sursă de venit nouă și 
stabilă.

• Prin acest sistem se elimină o serie de deşeuri care pot fi reintroduse în 
circuitul economic, mai ales că unele dintre acestea se descompun într-o 
perioadă foarte lungă de timp, poluând mediul înconjurător.

• Mii de kg de deșeuri ar putea fi colectate într-un timp foarte scurt.

Dezavantaje
• Costurile mari ale unui astfel de proiect.
• Durata de implementare a unui proiect.



•A doua soluție pentru rezolvarea problemei ar fi ca Primăria Municipiului 
Deva să adopte o lege prin care cei care aruncă deșeuri în spațiile publice 
să fie obligați să presteze muncă în folosul comunității. 

• În urma aplicării unei astfel de legi, orașul ar deveni mult mai curat 
și s-ar îmbunătăți calitatea aerului.

• Viață mai sănătoasă.

Avantaje

• Riscul unor proteste sau plângeri din partea cetățenilor orașului.

• Costul mare al unor dispozitive pentru monitorizarea spațiilor 
publice.

Dezavantaje



•A treia soluție pentru rezolvarea problemei ar fi ca Primăria Municipiului Deva să amplaseze mai 
multe pubele pentru colectarea deșeurilor în spațiile publice. 

• Tinerii ar invăța să arunce deșeuri în locuri 
special amenajate

• Protejarea naturii și spațiilor verzi.
Avantaje

• Costurile mari ale unui astfel de proiect.

• Materiale insuficiente.Dezavantaje



III. POLITICA PUBLICĂ PROPUSĂ

Soluția votată în echipe este : Primăria Municipiului Deva adoptă o hotărâre
de consiliu local prin care implementează un program de interes comunitar
ce vizează colectarea selectivă din fondurile Primăriei Deva.



Argumente:

Cetățenii cu probleme 
financiare ar avea șansa la 
o sursă de venit nouă și 
stabilă.

Mii de kg de deșeuri ar
putea fi colectate într-un 
timp foarte scurt.

Această politică publică 
poate fi preluată și de alte
orașe din România, ducând 
la o reducere a poluării și 
la îmbunătățirea 
metodelor de colectare a 
deșeurilor

Prin acest sistem se 
elimină o serie de deşeuri 
care pot fi reintroduse în 
circuitul economic, mai 
ales că unele dintre 
acestea se descompun 
într-o perioadă foarte 
lungă de timp, poluând 
mediul înconjurător.



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 economia (Titlul IV, art. 135);

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



Hotărârea adusă la cunoştinţă publică în data de....................................
H O T Ă R Â R E  nr. _______ din __________
cu privire la implementarea unui program de interes comunitar ce vizează colectarea selectivă deșeurilor în Deva.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA, JUDEȚUL HUNEDOARA

Având în vedere 
-Iniţiativa Primarului municipiului Deva, exprimată în expunerea de motive înregistrată sub nr._............ din ...................;
Ordonanța de urgență 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 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,
În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1, ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare,
-Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Deva;
În temeiul art.36 alin.(2), lit.b) si alin.(4), lit.c) din Legea nr. 215/2001-privind administrația publica locala, republicata si modificata; In temeiul art.45 
alin.(2) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 – Introducerea Programului ,,Deva Reciclează” ce vizează colectarea selectivă deșeurilor în Deva, începând cu anul 2021, pentru cetățenii Devei care 
reciclează selectiv, conform Anexei 1.
Art. 2- Finanțarea se face din bugetul local al Primăriei Deva.
Art. 3 - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică prin Compartimentul serviciul financiar și contabilitate și 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în Județul Hunedoara”
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului județului Hunedoara;
- Primarului Municipiului Deva;
- Direcției economice;
- Direcției comunicare-relaționare;
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în Județul Hunedoara”
- Mass-media locale.
-Adoptarea hotărârii cu (........................... ) voturi din totalul de (...................) consilieri locali



IV. PLANUL DE ACȚIUNE
Contactare specialist – A.D. I. Deseuri Hunedoara

Astfel, in ceea ce priveste solicitarea de sprijin, in primul rand si primul pas pe care trebuie sa-l facem, este de a solicita un ajutor din 
partea specialistilor in domeniu, pentru a explica concret,tuturor, care sunt avantajele acestui proiect. De exemplu, o persoana care 
cunoaste exact termenul de selectare / reciclare, poate transmite informatii mai detaliate, astfel incat, atat autoritatile locale cat si 
cetatenii orasului, sa inteleaga importanta acestei selectari a desurilor, deoarece există nenumărate beneficii pe care acest proces le 
aduce comunității și planetei, însă este important că noi să conștientizăm și să încercăm să facem diferența.

Aceasta persoană trebuie sa explice, printr-o intalnire la sediul Primariei, la care sa participe si

cetateni din Deva, care sunt avantajele acestei colectari selective, si anume:

 Înțelegem ce înseamnă un comportament responsabil, calculat și integru.

 Reprezentăm un exemplu pentru alți oameni responsabili care doresc să aducă plus valoare

comunității în care trăiesc;

 Protejăm mediul înconjurător:

 Mai puține deșeuri ajung la gropile de gunoi;

 Conservăm resursele naturale și utilizăm în procesul de producție materiale reciclate;

 Salvăm materialele primare și stopăm dispariția lor.



INFORMAREA CETĂȚENILOR DESPRE ACEST PROGRAM

 Cum? Se poate apela la un post TV / radio local și chiar 
societăți care sunt dornice sa se implice, prin reclame 
montate în oraș, în diferite locații. Astfel, un spot de interes 
public, difuzat continuu la TV și radio, ajută oamenii sa 
înțeleagă importanța selectării colective, iar in acest fel, 
multi iși pot schimba părerea si se vor implica mai mult in 
aceasta problema.

 La fel cum știm sintagma „consumul excesiv de sare, zahăr 
și grăsimi dăunează grav sănătății” ar trebui să știm și că

 galben este pentru plastic/metal,
 albastru este pentru hârtie/carton
 verde este pentru sticlă.
 Cu ajutorul unui post local TV, se poate transmite 

cetățenilor acest mesaj, simplu si pe înțelesul tuturor.



Contactare ONG- uri în 
vederea susținerii unei 

campanii de impărțire a 
pliantelor către cetățeni 

sau sprijin din partea 
Primăriei Deva ( în 
vederea susținerii 

financiare a acestei 
campanii ).

Se pot impărți pliante cu 
informațiile menționate 
mai sus, atât în zonele cu 
case ale orașului, dar și în 

cutiile poștale ale 
locatarilor din blocurile 

orasului.

Contactare societăți 
comerciale cu acest domeniu 

de activitate – care pot susține 
financiar campania de 

transmitere a informatiilor in 
cadrul unor întâlniri stabilite 
saptămânal în zona centrală a 

Devei, cu participarea a cât 
mai mulți cetățeni. 

În cadrul acestor intâlniri se 
pot procura câteva afișe in 

care să se explice cum se face 
corect separarea gunoiului. Se 
poate lipi acest afiș pe frigider 

sau undeva în bucătărie, la 
vedere. Aceste afise pot fi 

transmise tuturor.



Către Primăria Municipiului Deva,

În atenția Domnului Primar, în cadrul Proiectului ,,Cetățeanul”, subsemnații, elevii clasei A VII- a A de la Colegiul

National Pedagogic „Regina Maria” din Deva, coordonați de profesor Poșircă Sofia-Alexandra, 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, înaintăm spre

dumneavoastră prezenta petiție prin care inițiem o propunere de politică publică.

Problema identificată de noi a fost aruncarea deșeurilor în spațiile publice din orașul Deva.

Au fost analizate o serie de soluții, dar, în final, înaintăm spre analiza dumneavoastră următoarea soluție introducerea

programului anual ,,Deva Reciclează” ce vizează colectarea selectivă deșeurilor în Deva, conform proiectului de

act normativ atașat acestei scrisori.

Avantajele acestei soluții : pot fi colectate sute de kilograme de gunoi, deşeurile urmând să fie şi balotate pot fi apoi

valorificate la reciclatori specializaţi. Prin acest sistem se elimină o serie de deşeuri care pot fi reintroduse în circuitul

economic, mai ales că unele dintre acestea se descompun într-o perioadă foarte lungă de timp, poluând mediul

înconjurător.

Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este

însoțită de planul de acțiune în care menționăm instituțiile care ne pot sprijini în implementarea planului.

Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email (aici a fost introdusă
adresa de e-mail de către o elevă desemnată). Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le
veți lua după terminarea stării de urgență/alertă.

Clasa a VII -a A

Profesor coordonator Poșircă Sofia-Alexandra

Scrisoarea 
oficială

către autoritatea
responsabilă


