
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.1 

          la H.C.L. nr. ..../.................. 

PLAN DE MĂSURI DIN CADRUL PROGRAMULUI ,,DEVA RECICLEAZĂ” 

 

SCOPUL ELABORARII PLANULUI îl reprezintă: 

1. refacerea si protectia mediului si cresterea calitatii vietii locuitorilor Municipiului Deva; 

2. acordarea unor sume de bani din bugetul Primăriei Deva cetățenilor care reciclează 

săptămânal 6 kg de deșeuri în centrele de colectare prevăzute special de Primărie.  

3. cresterea ratei de reutilizare, reciclare si reducerea cantitatii de deșeuri la depozitare prin 

stimularea colectarii separate a deșeurilor. 

4. îndeplinirea, prin devierea de la depozitare a deseurilor reciclabile, pe de o parte, a obligațiilor 

pe care Municipiul Deva le are de indeplinit conform OUG 196/2005, privind Fondul pentru 

Mediu si atingerea tintelor de reciclare impuse Romaniei, in calitate de membru al U.E., pe de 

alta parte. 

 

OBIECTIVELE ASUMATE DE ROMANIA REFERITOR LA DEȘEURILE 

RECICLABILE: 

Prin Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, țara noastră și-a asumat 

îndeplinirea următoarelor obiective: 

- Sa atinga, pana la data de 31.12.2020, un nivel de pregatire pentru reutilizare si reciclare de 

minimum 50% din masa totala generate, cel putin pentru deseurile de hartie, metal, plastic si 

sticla, provenind din deseurile menajere sau, dupa caz, din alte surse, in masura in care aceste 

fluxuri de deseuri sunt similar deseurilor care provin din gosodarii; 

- Sa indeplineasca obligatiile anuale privind nivelul de pregatire pentru reutilizare, reciclare si 

alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere care 

utilizează deseuri pentru a inlocui alte materiale, ale persoanelor juridice pe numele carora 

sunt emise autorizatiile de constructie/desfiintare, dupa cum urmeaza: 

a) minimum 55% din cantitatea de deseuri provenite din activitatile de constructii in anul 

2019; 

b) minimum 70% din cantitatea de deseuri provenite din activitatile de constructii în anul 

2020. 

- Sa colecteze separat biodeseurile in vederea compostarii si/sau fermentarii acestora; 

- Sa reduca cantitatea de deseuri biodegradabile la depozitare la 35% din cantitatea de deseuri 

depozitata; 



- Sa atinga anual, o cantitate colectata de 4kg / locuitor de deseuri electrice,electronice si 

electrocasnice; 

- Sa atinga un obiectiv de 60% de valorificare a deseurilor de ambalaje din totalul de ambalaje 

introduse pe piata nationala. 


