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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna   BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL  
 

 
 
 
 
 
 

HOTARÂRE  
 

privind  stabilirea unor măsuri  pentru colectarea selectivă a deșeurilor 
 
 
 

Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţă ordinară; 
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul compartimentului de specialitate şi 

raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Bănia;  
Văzând şi dispoziţiile art. 7 al  Legii  nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor 

în instituțiile publice;  
În temeiul prevederilor art. 36 al. al.(2) lit. ,,a”, al.(6) lit. „a” pct. 9 și al.(9); art. 45 şi şi art. 115 lit. „b” din 

Legea nr. 215 din 23  aprilie 2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

HOTARASTE: 
 

Art.1 -  Se aprobă Planul de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor proprii la nivelul 
Primăriei comunei Bănia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.  

Art. 2 – Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăriei Bănia şi pe site-ul propriu 
www.primariabania.ro şi se va comunica Instituţiei Prefectului  Judeţului Caraş-Severin.  
 
   
 

BĂNIA la data de 31 august  2010 
 Nr.49   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
 

Ciortuz Lica  
 

Contrasemnează  
Secretar  

Marin Pavel  



 2 

     
 
 
 

 
 
 

Plan de măsuri 
 

privind colectarea selectivă a deșeurilor proprii 
 la nivelul Primăriei comunei Bănia 

 
 

  Art. 1 - Prezentul plan de măsuri are ca obiect colectarea selectivă a deșeurilor  proprii la nivelul 
Primăriei comunei Bănia, potrivit prevederilor Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în 
instituțiile publice, pe următoarele categorii:  

 a) deseuri de hartie si carton; 
 b) deseuri de metal si plastic; 
 c) deseuri de sticla. 

Art. 2 – Scopul urmărit prin aplicarea prezentului plan este în principal:  
a. cresterea gradului de reciclare si de valorificare a deseurilor colectate selectiv, pe categorii de 

deșeuri (hârtie și carton, metal și material plastic și deșeuri din sticlă);  
b. cresterea gradului de informare si de constientizare, precum si educarea functionarilor publici, a 

angajatilor si a cetatenilor din colectivitatea locală cu privire la colectarea selectiva si managementul deseurilor. 
Art. 3 -  Organizarea si operationalizarea colectarii selective in Primăria comunei Bănia se realizeaza 

de catre reprezentantul  institutiei publice.   
Art. 4 – (1) Responsabilitatea implementarii colectarii selective a deseurilor revine angajatului stabilit 

prin dispoziția primarului comunei Bănia, în persoana d-nului Ciortuz Păun, viceprimarul comunei.  
(2) Primarul, prin dispoziție, poate desemna o altă persoană în locul celei nominalizate la al. (1). 
Art. 5 – Colectarea deseurilor se va face  selectiv, separat deseuri de hartie si carton,  deseuri de metal 

si plastic și deseuri de sticla, în containere de plastic, colorate pe minimum 20% din suprafata totala vizibila în 
albastru pentru deseuri de hartie si carton, galben pentru deseuri de metal si plastic si alb/verde pentru sticla 
alba/colorata, pe care se va inscripționa denumirea materialului/ materialelor pentru care sunt destinate, fiind 
amplasate astfel:  

a. în fața sediului Primăriei din comuna Bănia nr. 120,  la intrarea in institutie punct de 
colectare selectiva a deseurilor destinat vizitatorilor, asigurându-se  informarea 
acestora prin exemplificarea tipurilor de deseuri corespunzatoare fiecarui 
container; 

b. in fiecare birou/incinta al/a institutiei publice vor fi amplasate 3 recipiente de 
colectare selectiva a deseurilor. Acestea vor avea urmatoarele culori, in functie de 
tipul de deseuri colectate: albastru pentru deseuri de hartie si carton, galben pentru 
deseuri de metal si plastic si alb/verde pentru sticla alba/colorata; 

 
Art. 6 – Angajații primăriei sunt obligați:  

- să colecteze  deseurile, pe categorii, în recipientele amplasate în fiecare birou;  
- să participe la instruirile organizate de instituție cu privire la colectarea deșeurilor;  
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Art. 7 – (1) Recipientele din interiorul cladirii apartinand institutiei publice și de la intrarea în instituția 
publică vor fi golite, in functie de intensitatea activitatii/ritmul de umplere,  de catre personalul insarcinat cu 
efectuarea curateniei; 

(2) Deșeurile colectate vor fi stocate până la predare către agenți economici autorizați, în incinta 
construcțiilor anexe ale primăriei,   

Art. 8 – Semestrial, persoana prevăzută la art. 4,  va proceda la instruirea angajaților Primăriei cu 
privire la colectarea selectivă a deșeurilor. 

Art. 9 – În luna ianuarie a fiecărui an, persoana prevăzută la art. 4 va informa consiliul local despre 
stadiul implementării selective a deseurilor de la nivelul primăriei comunei Bănia.  

 Art. 10 – (1) Predarea deșeurilor colectate în vederea reciclării, se va face către agenți economici 
autorizați,  la intervale de timp de maximum 30 de zile, pe bază de contract, încheiat în condițiile legii.  

(2) Deseurile colectate selectiv vor fi cantarite la predare, iar cantitatile vor fi consemnate intr-un 
registru de evidenta a deseurilor colectate selectiv.  

Art. 11 - Datele din registrul prevăzut la art. 10 al.(2) vor fi raportate lunar de către persoana prevăzută 
la art. 4, catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului. 

Art. 12 – Prezentul Regulament se completează cu prevederile legale referitoare la colectarea selectivă 
a deșeurilor.  
  
 
 

   
   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
 

Ciortuz Lica  
 

Contrasemnează  
Secretar  

Marin Pavel  
 


