
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
    D I S P O Z I Ţ I A  Nr.80 
    din 12 mai 2020 . 
 

privind: stabilirea  de sarcini de serviciu d-lui   DIMOFTE FĂNICĂ,  viceprimarul 
comunei Cuca , în urma controlului  efectuat de  Garda Națională de Mediu  – 
Comisariatul Județean Galați .  
 
    Vlad Mihăiţă   - primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin Sentinţa civilă 
nr.430 /2016 , a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi .  
 
 Având în vedere referatul întocmit de  secretarul UAT , înregistrat la nr.2767 din 12 
mai 2020 ;  
 Având în vedere Raportul de inspecție nr.15/13.04.2020 , încheiat de către GNM-
Comisariatul Județean Galați , în urma controlului tematic  efectuat în baza adresei Gărzii 
Naționale de Mediu nr.1575/GM/06.03.2020, prin care se dispune verificarea aspectelor 
privind starea de salubrizare a localităților și căilor de comunicație .  
 Având în vedere  Planului  național de gestionare a deșeurilor ,  aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.942/2017 ;  
 Având în vedere art.59 alin.(1) lit.  A.,  precum şi alin.(2) , (3), (4), (5) şi (6)  din 
Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor , republicată , cu modificările şi completările 
ulterioare ;  
 Având în vedere Legea nr.249/2015   privind modalitatea de gestionare a ambalajelor 
şi a deşeurilor de ambalaje,  cu modificările și completările ulterioare ;  
 Având în vedere  OUG nr.196/2005 privind fondul de mediu , cu modificările și 
completările ulterioare ;  
 Având în vedere Ordonanța nr.24/2016 privind organizarea activității de neutralizare a 
deșeurilor de origine animală, cu modificările și completările ulterioare ;  
 Având în vedere art.31 şi 90 din Ordonanţa de urgenţă nr.195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006,  cu modificările şi completările ulterioare ;   
 Având în vedere Hotărârea Consiliului local nr.5 din 23.06.2016  , prin care d-l  
Dimofte Fănică   a fost ales viceprimarul comunei Cuca , judeţul Galaţi ; 
 Având în vedere art.152 alin.(1) precum şi art.155 alin.(5) lit.a)  din Ordonanţa de 
urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ ;       
 În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ ;  
            
   Emite următoarea  :    D I S P O Z I Ţ I E  :  
 
 Art.1. Până la data de 15 iunie 2020 , dl. Dimofte Fănică, viceprimarul comunei Cuca, 
va asigura implementarea măsurilor stabilite de Comisariatul  Județean de Mediu Galați  prin  
Raportul de inspecție nr.15/13.04.2020, după cum urmează :  
 a).Se  vor asigura si amplasa recipienți pentru colectarea separata a deşeurilor 
reciclabile, pe tipuri, cel puţin plastic, hârtie, metal si sticla, de la populaţie de pe domeniul 
public, cu titlu gratuit, in punctele stabilite de către UAT Cuca, măsură nerealizata anterior. 

b). Se vor lua masuri privind mărirea frecventei de colectare a deşeurilor municipale 
amestecate de la populaţie, având in vedere cantitățile mici colectate si eliminate prin 
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depozitare finala, în paralel cu creşterea numărului de recipienți de colectare separată a 
deşeurilor reciclabile amplasaţi pe domeniul public. 

c). Se vor realiza lucrări de curățare si ecologizare a zonelor cu depozitari necontrolate 
de deşeuri, respectiv zona Poloboc si zona stabilita prin HCL pentru depunerea deşeurilor 
provenite din construcţii si demolări, ca material de umplutura, de depozitările necontrolate de 
deşeuri menajere, deşeuri de ambalaje si deşeuri provenite de la animale — se vor înainta 
probe foto către GNM — CJ Galaţi; se vor amplasa indicatoare cu privire la interzicerea 
depozitarilor necontrolate de deşeuri 

d). Se va completa/revizui Regulamentul serviciului de salubrizare cu regulile de 
colectare separata de la cetățeni a deşeurilor reciclabile, având din vedere stabilirea nivelului 
taxelor/tarifelor penalizatoare in cazul in care aceştia nu colectează separat aceasta categorie 
de deşeuri (de ex. — sa plătească de 1,5 - 2 ori mai mult decât cele stabilite), procedura de 
control a operatorului de salubrizare a deşeurilor preluate de la cetățeni si informarea UAT 
Cuca în vederea aplicării penalităţilor . Stabilirea penalităţilor suportate de operatorul de 
salubrizare in cazul in care nu sunt realizaţi indicatorii de performanta stabiliţi. 

e). Se va completa HCL nr. 62/2019, prin act adiţional, cu penalităţile aplicate in cazul 
în care cetăţenii nu respecta fluxurile de colectare separata a deşeurilor reciclabile, după 
aplicarea procedurii de control a operatorului de salubrizare a deşeurilor preluate de la 
cetățeni si informarea UAT. 

f). Contractul privind delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare se va 
completa, prin act adiţional, cu penalităţile aplicate operatorului de salubrizare pentru 
nerealizarea indicatorilor de performanta aprobaţi. 

7. Se va înainta în copie Contractul încheiat cu operator economic autorizat in vederea 
colectării deşeurilor reciclabile din containerele existente pe domeniul public. 

g). Se vor respecta prevederile art. 5, alin. (3) din OG nr. 47/2016 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt 
destinate consumului uman, cu modificările ulterioare, la nivelul comunei Cuca. 

h). După caz, se va notifica GNM — Comisariatul Judeţean Galaţi în cazul aprobaţii 
prin HCL de tarife pentru serviciile de salubrizare, la deșeurile generate de populaţie. 

i). După caz, va notifica GNM — Comisariatul Judeţean Galaţi cu privire la încheierea 
Contractului cu OIREP. 

j) . Se va înainta la GNM — CJ Galați modul de realizare a masurilor stabilite prin 
prezentul act de control. 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinite a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează 
viceprimarul comunei Cuca, dl. Dimofte Fănică .  
 Art.3. Prin grija secretarului   UAT comuna Cuca prezenta dispoziţie va fi comunicată 
persoanei nominalizate şi Instituţiei  Prefectului - Judeţul Galaţi , în termenele prevăzute de 
lege .   
 
 
    P R I M A R ,  
    Vlad Mihăiţă  
            
               CONTRASEMNEAZĂ 

     Secretar UAT , Marin Angelică   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL GALAŢI  
COMUNA CUCA      Înregistrat la nr.2767 din 12.05.2020    
P R I M A R ,  
Compartimentul: SECRETAR UAT  
          A P R O B ,  
          P R I M A R ,  
 
 
 
     R E F E R A T 
 
 
   Subsemnatul Marin Angelică , secretarul UAT comuna Cuca , județul Galați ;      

Având în vedere Raportul de inspecție nr.15/13.04.2020 , încheiat de către GNM-
Comisariatul Județean Galați , în urma controlului tematic  efectuat în baza adresei Gărzii 
Naționale de Mediu nr.1575/GM/06.03.2020, prin care se dispune verificarea aspectelor 
privind starea de salubrizare a localităților și căilor de comunicație .  
 Având în vedere  Planului  național de gestionare a deșeurilor ,  aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.942/2017 ;  
 Având în vedere art.59 alin.(1) lit.  A.,  precum şi alin.(2) , (3), (4), (5) şi (6)  din 
Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor , republicată , cu modificările şi completările 
ulterioare ;  
 Având în vedere Legea nr.249/2015   privind modalitatea de gestionare a ambalajelor 
şi a deşeurilor de ambalaje,  cu modificările și completările ulterioare ;  
 Având în vedere  OUG nr.196/2005 privind fondul de mediu , cu modificările și 
completările ulterioare ;  
 Având în vedere Ordonanța nr.24/2016 privind organizarea activității de neutralizare a 
deșeurilor de origine animală, cu modificările și completările ulterioare ;  
 Având în vedere art.31 şi 90 din Ordonanţa de urgenţă nr.195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006,  cu modificările şi completările ulterioare ;   
 Având în vedere Hotărârea Consiliului local nr.5 din 23.06.2016  , prin care d-l  
Dimofte Fănică   a fost ales viceprimarul comunei Cuca , judeţul Galaţi ; 
 Având în vedere art.152 alin.(1) precum şi art.155 alin.(5) lit.a)  din Ordonanţa de 
urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ ;        
  Având în vedere Hotărârea Consiliului local nr.5 din 23.06.2016  , prin care d-l  
Dimofte Fănică   a fost ales viceprimarul comunei Cuca , judeţul Galaţi. 
 
 Faţă de acestea  propunem   să emiteţi   Dispoziţia  privind  stabilirea  de sarcini de 
serviciu d-lui   DIMOFTE FĂNICĂ, viceprimarul comunei Cuca , în urma controlului 
efectuat de către Garda națională de Mediu, Comisariatul Județean Galați .  
 
 
 
 
         SECRETAR UAT  ,  

A. Marin  
      

 
 

 

 


