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COMUNA VALEA LUPULUI
CONSII,IUL LOCAL AYIZAT,

CONSILIER ACH IZITII PUBLICE
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A
PROIECT DE HOTARARE NR. 06 / 18.0I.2021

IIOTARARE Nr. /
PITIVIND APROBAREA REGULAMIiN:I'ULUI DE COLECTARE A

ITF]S'[URILOR VEGE'I'ALII SI A DESE,URII,OR DIN S'TIC[,A SI
INSI'I'I'IJIRIIA'IAXEI SPECIALE DE COLECTARE A RESTURILOR

VEGE'I'ALE IN COMUNA VALEA LUPULUI, JUDETUL IASI

Consiliul l.ocal al Comunei Valea I-upului irTtrunit in sedinta ordinara din data
de

r\r,0nd in vedere:
- Refbratul de aprobare nr. 1224118.01 .2021 al Primarului Comunei Valea Lupului;
- Referatul de specialitate nr. 1225118.01.2021 al Compartimentului Situatii de Urgenta

si Protectia Mediului;
- Avizul favorabil al Cornisiei .iuridice, de disciplina, liniEte publicd ;i drepturi

oetdfenegti, inregistrat cu nr. ____ -__ ;

- Avizul flavorabil al Cornisiei Economico-financiari, antreprenoriat, turism ;i agriculturd
inregistrat cu nr.__ ;

- Avizul favorabil al Comisia de amena.iarea teritoriului, urbanism, administrarea
domeniului public Ei privat al comunei. transport si mediu inregistrat cu nr.

-;

- Avizul favorabilal Clomisia pentru digitalizare si transparenla decizionald inregistrat cu
nr.

in conformitate cu:
- Preverderile l-egii nr.22712015 privind Codul Fiscal, art.484,,(l) Pentru functionarea

unor servicii publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice (...) consiliile
locale, judetene (...) pot adopta taxe speciale" si ,,3) Taxele speciale se incaseaza numai de la
persoaltele fizice si juridice care beneficiaza de serviciile oferite de institutia sau serviciul
public de interes fiscal"

- Prevederile arI. 30 din Legea nr. 27312006 privind finan{ele publice locale, cu
rnodillcarile gi cornpletarile ulterioarc;

- Prevederile t,egii nr'. 2lll20ll privind regimul deseurilor, cu rnotJifrclrile ;i
conrpletarile ulterioarer;

- Prevederile Ordonantei cie L-irgcntii a Guvernului nr. 19512005 privind protectia
mecliu lu i:



- Prevederile.Ordonan{ei de Urgen!6 a Guvernului nr. 19612005 privind Fondul pentru
Mediu cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

- HCL Valea Lupuluri nr. 53124.04.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind
stabilirea unor masuri de buna gospodarire a Comunei valea Lupului;- HCL Valea Lupului nr. 50/18.05.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale sia altor sume care se fac venit la bugetul local pentru anul 2021. Taxele rp..iul., instituite
potrivit prevederilor art. 484 din Codul Fiscal se fac venit la bugetul local, fiind utilizate in
scopurile pentru care au fost infiintate;

- Prevederile art. 6 alin'(9) din Legea nr. 5212003 privind transparenla decizional[ in
administralia publica, cu modificarile gi completdrile ulterioare.

I)ispozitia Primanrlui nr. 3l 1115.it2,2020 privind delegarea atributii de secretar
gcneral al UATClomuna Valea Lupului, doamnei Lupu Emilia, consilier achizitii publice
principal - Compartiment achizitii publice si investitii in cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Valea Lupului, judetul Iasi

In temeiul art.96 lit a) din Ordonanfa de urgenfa a Guvernului nr,57lZ0l9 privind
codul adrninistrativ, cu modificrrile si completirile ulterioare,

HorAnAgrE:

Art.l. Se aproba Regulamentul de colectare a resturilor vegetale si a deseurilor din sticla
si i.nstituirea taxei speciale de colectare a resturilor vegetale in comuna Valea Lupului, judetul
lasi.

Art. 2. incepand cu data de se instituie taxa speciald de colectare
resturi vegetale confbrm anexei .uE t*. purt. integranta din prezenta, pentru persoanele
fizice ;ijuridice din Comuna Valea Lupului, judetul Ia$i.

Art.3. Se aprobd instituirea, determinarea cuantumului, incasarea qi adrninistrarea taxei
speciale de colectare resturi vegetale conform Regulamentului atast prezentei cu toate anexele
care fac parte integranta din prezentahotarare.

Art. 4. Copii de pe prezenta hotarare se vor comunica Primarului Comunei Valea Lupului,
C-'onrpartirnentului Economic/casierie, Compartimentul taxe si impozite/ecxecutari silite
Cornpartimentului Situatii de tJrgenta si Protectia Mediului si va fi adusi la cunogtinfa cet6fenilor
prin afiqare Ia sediul Primdriei Valea Lupului gi pe site-ul acesteia http://comuna-valealupului,ro, prin
gri.la secretarul ui general.

lgheruPrimar,



ANE,XA HCL NR.

REGULAMENT PRIVTNT)
colectarea resturilor vegetale si a deseurilor din sticla si instituirea taxei

speciale de colectare a resturilor vegetale in comuna Valea Lupului, judetul
Iasi

Sectiunea I
Notiuni introductive

Art. l. (l) Prevederile prezentului Regulament se aplica in cadrul activitatii de
colectare a resturilor vegetale rezultate din gospodariile proprii ale cetatenilor sau
a persoanelor juridice de pe razateritoriala a Comunei Valea Lupului, judetul Iasi
si a colectarii deseurilor din sticla.
(2) Prezentul regulament stabileste cadrul juridic si procedurile unitare privind
desfasurarea activitatilor de colectare si transport a resturilor vegetale, definind
modalitatile ce trebuie indeplinite in relatia si raportul dintre Comuna Valea
Lupului si persoanele fizice sau juridice de pe raza teritoriala a Comunei Valea
Lupului.

Art,2. Prezentul regulament se aplica urmatoarelor activitati:
a) Colectarea si transporlul resturilor vegetale rezultate din activitatea privata a
persoanelor fizice sau juridice de pe raza teritoriala a Comunei Valea Lupului si
a deseurilor din sticla;
b) Prin resturi vegetale se intelege resturi vegetale rezultate din curatarea
gradinilor, curtilor, livezilor si a altor spatii: crengi de copaci , iarba, frunze s.a.
c) Deseurile din sticla sunt reprezentate de sticle, borcane, parbrize, geamuri
s,a,

Art. 3. Organizarea si functionarea activitatii de colectare si transport a resturilor
vegetale si a deseurilor din sticla se realizeaza pebaza urmatoarelor principii:

a) protectia sanatatii populatiei;
b) responsabilitatea fata de cetateni;
c) conservarea si protcctia mcdiului inconiurator;
d) dezvoltarea durabila.



Sectiunea II
Colectarea resturi vegetale si a deseurilor din sticla in comuna Valea

Lupului, judetul Iasi

Art,4, Activitatea de colectare si transport a resturilor vegetale si a deseurilor din
sticla se va realiza de catre Compartimentul Gospodariie Comunala din cadrul
Prirnariei Comunei Valea Lupului cu ajutorul utilajelor specifice.

Art. 5. (1) Colectarea resturilor vegetale in comuna Valea Lupului, judetul Iasi
de la persoane fizice juridice se varealizapebazataxei speciale conform anexei
care face parte integranta din prezentul Regulament.
(2) Colectarea deseurilor din sticla de la gospodarii - perso ane frziceljuridice, se
va efectua de catre Compartimentul Gospodarire Comunala din cadrul primariei
Comunei Valea Lupului, in mod gratuit, la solicitarea adresat a catreprimarie.

Art. 6. Persoanel e fizice sau juridice care doresc preluarea resturilor vegetale vor
depune la Primaria Comunei valea Lupului o cerere in acest sens.

ArL7. (l) Preluarea resturilor vegetale si a deseurilor din sticla se va realizain
in urma solicitarilor

inaintate catre prirnarie.
(2) Persoanele fiziceljuridice care nu doresc ridicarea de catre reprezentantii
primariei a resturilor vegetale le pot transporta la spatiul special amenajat din str.
Lacului, zonaBaza sportiva, comuna Valea Lupuiui, o singura zi pe saptamana,
respectiv: in ziua de luni.

Art. 8. (l) Persoanele fsziceljuridice care solicita colectarea resturilor vegetale
au obligatia de a depozita temporar aceste resturi la resedinta/punctul de lucru al
solicitantului permitand accesul utilajeror la punctul de depozitare.
(2) Deqeurile vegetale mdrunte: frunze ,iarba,etc. vor fi collctate in saci de plastic
9i vor fi depozitate la bordura carosabilului, in ziua planificat6 pentru ridicarea
acestora.
(3) Deseurile din sticla, in masura in care este posibil, vor fi adunate in recipiente
(galeti, cutii) pentru a putea fi colectate in siguranta, de catre personalul
desemnat.

Art.9. Vehiculele vor fi incarcate astfbl incat sa nu existe posibilitatea imprastieri
resturilor vegetale sau deseurilor din sticla, pe calea publica. Fiecarui autovehiculi se va asigura personal necesar pentru executarea operatiunilor specifice, in
conditii de siguranta si de eficienta.



Art. 10. Personalul care efbctueaza colectarea este obligat sa manevreze aceste
resturi/deseuri astfel incat sa nu se produc a praf, zgomot sau sa se raspandeasca
resturi in afara autovehiculelor de transport.

Art. I l.In cazul imprastierii accidentale a resturilor vegetale/deseurilor din sticla
in timpul operatiunii de incarcare, personalul care executa colectarea este obligat
sa incarce intreaga cantitate de resturi in autovehicul, astfel incat locul ,u ru.*u
curat.

Art. 12, Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus
risc pentru sanatatea populatiei si a mediului inconf urator.

Sectiunea III
Sanctiuni

Art. 13. (1) Se interzice persoanelor fizice sijuridice - proprietarilor de imobile
(case individuale), asocialiilor de proprietarillocatari, instituliilor publice,
agen[ilor economici scoaterea qi depozitarea pe domeniul public in cadrul
ac{iunilor ecologice (cur6{enia generald de primavera/toamnd) a resturilor
vegetale si a altor categorii de deseuri.
(2) Este interzisd scoaterea, depoz,itar-ea si abandonarea pe domeniul public a
deqeurilor vegetale rezultate din curdlirea arborilor plantali pe aliniamentele
stradale qi a spa{iilor verzi din jurul imobilelor,livezi, ce se colecrcazd in cadrul
acliunilor ecologice (curd{enia generald de primav araltoamna) mai devreme de o
zi faltir de cea in care este programatd colectarea, precum qi dupd ziua in care este
programatd colectarea in zonele Ei cartierele din Comuna Valea Lupului.
(3) Proprietarilor de imobile (case individuale), asocia{iilor de
proprietarillocatari, instituliilor publice, agen(ilor economici le revine obliga{ia
sd depund in ordine, la bordura carosabilului, fErd a impiedica circulalia, restirrile
provenite din taieri de coreclie (ramuri) gi legate in snopi, degeurile gi obiectele
ce se colecteazd in cadrul acliunilor ecologice.

Art. 14. incdlcarea dispoziliilor prezentului regulament atrage rdspunderea
disciplinard, civil6, contraven{ionald sau penald, dupd caz.

Art. 15. Depozitarea oriciror tipuri de deqeuri pe domeniul public va
sancIionatd.



Art. 16. Avand in vedere HCL valea Lupului nr, s3lz4.04.z0lg pentru
aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor masuri de buna
gospodarire a Comunei Valea Lupului:

o Depozitarea necontrolata a deseurilor de orice fel se sanctioneaza
cu amenda cuprinsa intre 3000 - 6000 persoane fizice si 25000 -50000 - persoane .j uriclice.

o NerePectarea sarcinilor stabilite deautoritatiel competente privind
conditiile de producer, colectare, reutilizare, reciclare , tartare,
transport si eliminare deseuri se sanctioneaza cu amenda cuprinsa
intre 3000 - 6000 persoane fizice si 25000 - 50000 - persoane
juridice.

DISPOZITII FINALE
Taxa speciala va fi actualizata anual prin Hotarare a Cosniliului Local, conform
prevederilor legale.

Legislatie:
L.egea nr.22712015 privind Codul 1lscal;
l-egea nr.21312006 privind finangele publice locale;
Legea nr. 5 1 din 08.03 .2006 a serviciilor comunitare de utilitdli publice;
Legea nr. 2111201 1 privind regimul degeurilor cu modificarile si completarile
ulterioare;
Ordonanta de Urgen[d a Guvernului nr. l95l2OO5 privind protectia mediului;
Ordonanta de {Jrgen[d a Guvernului nr. 19612005 privind Fondul pentru Mediu
cu modific6rile gi completarile ulterioare;
HotdrArea Guvernului nr. 349 din 2}}Sprivind depozitarea degeurilor qi
I"lotSr6rea Guvernului nr. 1292 din 2010pentru modificarea qi completarea
HotirArii Guvernului nr. 34912005 privind depozitarea deqeurilor.
Ordonanta de Urgenld a Guvernului nr. 5712019 privind Codul Aclministrativ, cu
modificarile si cornpletarile ulterioare;
HCL Valea l,upului nr.53124,04.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind
stabilirea unor masuri de buna gospodarire a Comunei valea Lupului ;
[]Cl- Valea Lupului nr. 50/18.05.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor
locale si a altor stlme care se fac venit la bugetul local pentru anvl 2021. Taxele
speciale, instituite potrivit prevederilor art. 484 din Codul Fiscal se fac venit la
bugetul local, fiind utilizate in scopurile pentru care au fost infiintate.

llugam cetatenii comunei Valea Lupului sa respecte modul de depozitare a
descurilor si contam pe implicarea lor activa, pentru ca numai impreuna
putem proteja mediul si conferi tre un aspect curat si frumos!
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Anexa L* f*sa (+/l ran T

Modalitate de calcul a taxei speciale de colectare a resturilor vegetale in
comuna Valea Lupului, judetul Iasi

TAXA LBI
/AN

SUI'RAFATA TEREN / MP

90 0-300mp
180 300 - 600 mn
210 600 - 900 mp
240 900 - 1200 mp
270 1200 - 1500 mp
300 1500 - 3000 mrr
100 pentru suprafete mai mari de 3000 mp


