ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA CUCA
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A Nr.29
din 21 mai 2020 .
privind: modificarea și completarea unor acte administrative emise de Consiliul local
Cuca cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de salubrizare la nivelul
UAT comuna Cuca.
Inițiator : Vlad Mihăiță : primarul comunei Cuca , județul Galați ;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului : 2824 din 14.05.2020 .
Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi , întrunit în şedinţă ordinară ;
Având în vedere referatul de aprobare prezentat de iniţiator , înregistrată la nr.2824
din 14 mai 2020 ;
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului , înregistrat la nr.2831 din 14 mai 2020 ;
Având în vedere avizul comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
local ;
Având în vedere Raportul de inspecție nr.15/13.04.2020 , încheiat de către GNMComisariatul 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 Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilități Publice nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
Având în vedere art.129 alin.(4) lit. e), 136 alin.(1), precum şi art.139 alin.(3) lit.e)
din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ ;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul
administrativ;
Adoptă prezenta H O T Ă R Â R E :

Art.1. Hotărârea Consiliului local Cuca nr.61/13.11.2019 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare precum și a
Caietului de sarcini privind delegarea serviciului public de salubrizare al comunei Cuca , se
modifică și se completează după cum urmează:
a)- Art. 6 din Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare
devine art.6 alin. (1) și se completează cu alin. (2), alin.(3) și alin.(4), care vor avea
următorul cuprins:
„(2) Indicatorii de performanță ai serviciului public de salubrizare sunt prevăzuți în
Anexa nr.1 la prezentul Regulament„;
„(3) În conformitate cu art. 127 din Ordin nr. 82/2015: Autorităţile administraţiei publice
locale sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, aplică penalităţi contractuale
operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la
parametrii de eficienţă şi calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de
performanţă ai serviciului, pentru nerespectarea indicatorilor de performanță stabiliți în
Anexa nr. la regulament, operatorul de salubritate va fi penalizat cu un procent de 10% din
valoarea contractului în perioada în care nu au fost respectate prevederile legale și
contractuale.
„(4) Operatorul de salubrizare, în colaborare cu autoritatea administrației publice
locale, va adapta activitatea de colectare astfel încât Serviciul public de salubrizare al UAT
Comuna Cuca să poată atinge standardele stabilite de legislația în domeniu, prin raportarea
la implicarea și conștientizarea utilizatorilor serviciului, persoane fizice și juridice;„
b)- Art. 17 din Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de
salubrizare se completează cu alin. (7) și alin. (8) care vor avea următorul cuprins:
„(7) Pentru utilizatori persoane fizice sau juridice care nu respectă regulile de colectare
separată a deșeurilor reciclabile prevăzute la alin. (2) litera a), b), c și d) se vor aplica tarife
/taxe penalizatoare în cuantum de 1,5 ori mai mari decât cele stabilite prin hotărârea
consiliului local .
„(8) În vederea verificării îndeplinirii obligațiilor de către utilizatorii serviciului public
de salubrizare, persoanele fizice și juridice producătoare de deșeuri prevăzute la alin. (7) se
stabilește ca procedură de control (operator salubritate - UAT) inspecția serviciului de
salubrizare al UAT Comuna Cuca la fiecare colectare, prin persoane desemnate special în
acest sens. În baza constatărilor consemnate de operator în procesul verbal, inspecția
serviciului de salubrizare al UAT Comuna Cuca va lua măsurile ce se impun.„
c)-Art. 27 din Caietul de sarcini privind delegarea serviciului public de salubrizare al UAT
Comuna Cuca județul Galați își păstrează conținutul, se notează cu art.27 alin. (1) și se
completează cu alin. (2) ali.(3) și alin.(4) având următorul cuprins:
„(2) Indicatorii de performanță ai serviciului public de salubrizare sunt prevăzuți în
Anexa nr.1 la Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare„;
„(3) În conformitate cu art. 127 din Ordin nr. 82/2015: Autorităţile administraţiei publice
locale sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, aplică penalităţi contractuale
operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la
parametrii de eficienţă şi calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de
performanţă ai serviciului, pentru nerespectarea indicatorilor de performanță stabiliți în
Anexa nr. 1 la regulament, operatorul de salubritate va fi penalizat cu un procent de 10% din
valoarea contractului în perioada în care nu au fost respectate prevederile legale și
contractuale.„
„(4) Operatorul de salubrizare, în colaborare cu autoritatea administrației publice
locale, va adapta activitatea de colectare astfel încât să activitatea serviciului public de
salubrizare al UAT Comuna Cuca să poată atinge standardele stabilite de legislația în

domeniu, prin raportarea la implicarea și conștientizarea utilizatorilor serviciului, persoane
fizice și juridice;„
Art.2. Hotărârea Consiliului Local Cuca nr. 62 din 13 noiembrie 2019 privind
obligația utilizatorilor de a respecta fluxul precolectării deșeurilor pe categorii de deșeuri la
nivelul UAT Comuna Cuca, se modifică și se completează , după cum urmează :
a) art.1 devine art.1 alin.(1) și se completează cu alin. (2) care va avea următorul
cuprins:
(2) ” Pentru utilizatori persoane fizice sau juridice care nu respectă regulile de colectare
separată a deșeurilor reciclabile prevăzute la alin. (2) litera a), b), c și d) se vor aplica
tarife/taxe penalizatoare în cuantum de 1,5 ori mai mari decât cele stabilite prin hotărârea
consiliului local .ca urmare a aplicării procedurii de control a operatorului de salubrizare a
deșeurilor preluate de la cetățeni.„
Art.3. Hotărârea Consiliului Local Cuca nr.75 din 17 .12.2019 privind aprobarea
delegării Serviciului public de salubrizare al comunei Cuca , județul Galați, pentru anul 2020
și stabilirea plății contribuției pentru economia circulară, se modifică și se completează , după
cum urmează :
a)-Art. 8.2. din Contractul nr. 7697/30.12.2019 privind delegarea de gestiune a
serviciului public de salubrizare al Comunei Cuca se completează cu alin. (r) și va avea
următorul cuprins:
„În conformitate cu art. 127 din Ordin nr. 82/2015, în cazul în care operatorul de
salubritate nu prestează serviciul la parametrii de eficienţă şi calitate la care s-a obligat ori
nu respectă indicatorii de performanţă ai serviciului, stabiliți în Anexa nr. 1 la regulament,
acesta va fi penalizat cu un procent de 10% din valoarea contractului în perioada în care nu
au fost respectate prevederile legale și contractuale.„
b)-Art. 3.4. din Contractul nr. 7697/30.12.2019 privind delegarea de gestiune a
serviciului public de salubrizare al Comunei Cuca se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 3.4. Preluarea deșeurilor colectate selectiv de către delegatar, din locațiile stabilite
de acesta, pe categoriile: hârtie și carton, metal și plastic, sticlă în vederea reciclării,
valorificării corespunzătoare a acestora, în intervalul stabilit, se va realiza conform
graficului stabilit de comun acord și în conformitate cu Anexa nr. 5 privind locațiile de
colectare a deșeurilor reciclabile din containerele existente pe domeniul public.
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei
Cuca .
Art.5. Prin grija secretarului general al comunei Cuca , prezenta hotărâre va fi
comunicată în termenul prevăzut de lege , Instituţiei Prefectului - judeţul Galaţi și va fi
publicată în Monitorul Oficial local. .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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