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Informare privind modul de desfasurare a actiunilor de salubrizare
la nivelul autoritatilor administratiei publice locale, a localitatilor,
cursurilor de apa si a cailor de comunicatii

Verificarile in teren au fost efectuate in adresei nr. 1575/GM/06.03.2020 de la
Comisariatul General al GNM transmisa si inregistrate la GNM-CJ Buzau sub nr.
531/09.03.2020, privind efectuarea actiunilor de inspectie si control la UAT-uri
pentru verificare a modului de implementare si respectarea prevederilor legislatiei
de mediu: HG 942/2017 privind Planul National de Gestionare a Deseurilor, a Legii
nr. 211/2011 Republicata, privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind
gestiunea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, a OUG nr. 196/2005 privind
fondul de mediu si a OG 24/2016 privind organizarea si desfasurarea activitatii de
neutralizare a deseurilor de origina animala.
Au fost efectuate un numar de 83 de controale la 42 de UAT-uri: Cislau,
Nehoiu, Siriu, Chiojdu, Calvini, Gura Teghii, Patarlagele, Rm. Sarat, Grebanu,
Manzalesti, Lopatari, Cernatesti, Beceni, Vintila-Voda, Catina, Puiesti, Posta
Calnau, Zarnesti, Sageata, Vadu Pasii, Unguriu, Magura, Tisau, Gheraseni, Smeeni,
Costesti, Colti, Luciu, Buzau, Ramnicelu, Blajani, Ulmeni, Amaru, Glodeanu
Silistea, Boldu, Viperesti, Panatau, Costesti, Cochirleanca, Naeni, Racoviteni;
In timpul controlului s-a verificat :
- existenta HCL de infiintare a serviciului pubic de salubrizare;
- existenta contractelor de preluare deseuri menajere;
- existenta contractelor de preluare deseuri reciclabile;
- existenta contractelor incheiate cu OIREP pentru acoperirea costurilor de
1

gestionare a deseurilor de ambalaje din deseurile municipale de catre organizatiile
care implementeaza obligatiilor privind raspunderea extinsa a producatorilor de
ambalaje;
- implementarea colectarii separate a deseurilor reciclabile, de la populatie ;
- existenta documentelor din care sa rezulte transportul deseurilor menajere catre
depozitul conform de deseuri menajere de la Galbinasi administrat de SC RER
SERVICII ECOLOGICE SRL ;
-modul de colectare a deseurilor menajere si reciclabile;
-existenta documentelor de transport deseuri nepericuloase (reciclabile) catre
societati autorizate in colectarea acestor deseuri ;
-existenta HCL sau a deciziei de stabilire a punctelor de colectarea separata a
deseurilor reciclabile;
- implementarea instrumentul ,, plateste pentru cat arunci”, in conformitate cu
art.17, alin (1) lit. e) , din Legea 211/2011;
- implementrea contributiei pentru economia circulara, in conformitate cu art.17,
alin (1) lit. g), h) si i) din Legea 211/2011;
- implementarea tarifelor distincte ( un tarif pentru deseurile reciclabile si un tarif
pentru alte tipuri de deseuri), in conformitate cu cu art.17, alin (1) lit c) si f) din
Legea 211/2011;
- realizarea obiectivul de pregatire pentru reutilizare si reciclare a deseurilor
municipale pana in anul 2020, in conformitate cu cu art.17, alin (1) lit a) si b),
(aferent anului 2019) din Legea 211/2011;
-monitorizarea zonelor critice, in care exista tendinta continua a depozitarii
deseurilor;
- verificarea si mentinerea starii de salubritate a localitatilor, cailor de comunicatii
si a fostelor depozite ilegale de deseuri inchise in iulie 2009;
- depunerea la termen a declaratiilor privind contributia datorată de unităţile
administrativ-teritoriale în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere a
cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale şi
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asimilabile colectate prin serviciul public de salubrizare , prevazuta la art. 9, alin.
(1), litera p) din OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu ;
-verificarea respectarii prevederilor din Ordonanta nr. 24/2016 privind organizarea
si desfasurarea activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala;

CONSTATARI :
 majoritatea primariilor detin HCL de infiintare a serviciului pubic de
salubrizare ;
 la o parte din comunele verificate serviciul public de salubrizare este asigurat
de catre SC RER SUD SA Buzau, SC Compania Romprest Energy SRL, iar
alte comune detin autogunoiere proprii pentru colectarea deseurilor
menajere;
 din 87 de UAT-uri , 62 UAT-uri detin serviciu public de salubritate propriu
sau delegat, iar 25 nu detin serviciu public de salubritate;
 La toate UAT-urile verificate s-a constatat ca nu este implementat
instrumentul ,, plateste pentru cat arunci”, in conformitate cu art.17, alin (1)
lit. e) , din Legea 211/2011;
 nu este implementata contributia pentru economia circulara, in conformitate
cu art.17, alin (1) lit. g), h) si i) din Legea 211/2011;
 nu sunt implementate tarife distincte ( un tarif pentru deseurile reciclabile si
un tarif pentru alte tipuri de deseuri), in conformitate cu cu art.17, alin (1)
lit c) si f) din Legea 211/2011;
 nu s-a realizat obiectivul de pregatire pentru reutilizare si reciclare a
deseurilor municipale pana in anul 2020, in conformitate cu cu art.17, alin
(1) lit a) si b), (aferent anului 2019) din Legea 211/2011;
 Cea mai mare parte din UAT-urile verificate nu detin “Regulament pentru
Serviciului Public de Salubrizare”, sau daca il detin nu il respecta;
 OUG 196/2005 privind fondul pentru mediu : o mare parte din UAT-uri nu
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au intocmit si depus declaratia la AFM ;
 Legea nr. 249/2015 privind gestiunea ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje- majoritatea UAT-urilor nu detin contracte cu OIREP pentru
acoperirea costurilor de gestionare a deseurilor de ambalaje din deseurile
municipale de catre organizatiile care implementeaza obligatiilor privind
raspunderea extinsa a producatorilor de ambalaje;
 Ordonanta nr. 24/2016 privind organizarea si desfasurarea activitatii de
neutralizare a deseurilor de origine animala : toate UAT-urile detin contract
cu societate autorizata in preluarea deseurilor de origine animala;
 Verificarea starii de salubritate pe raza UAT-urilor : in toate UAT-urile
verificate au fost constatate depozite ilegale de deseuri, fiind impuse masuri
pentru salubrizarea zonelor afectate, au fost aplicate si sanctiuni
contraventionale;
 Verificarea sesizarilor inregistrate la GNM-CJ Buzau privind depozitele
ilegale de deseuri pe raza Judetului Buzau- au fost verificate sesizarile
constatandu-se ca o parte a sesizarilor se confirma, fiind impuse masuri
pentru salubrizarea zonelor afectate, au fost aplicate si sanctiuni
contraventionale;
Pentru aceste neconformitati au fost aplicate 48 sanctiuni contraventionale,
din care 22 avertismente si 26 amenzi in valoare totala de 360.000 lei ( Nehoiu2 amenzi, Chiojdu, Calvini, Beceni, Zarnesti, Sageata, Vadu Pasii, Colti,
Ramnicelu, Blajani, Glodeanu Silistea, Patarlagele, Boldu, Catina, Manzalesti,
Viperesti, Siriu-2 amenzi, Panatau, Smeeni, Cochirleanca, Movila Banului,
Tintesti, Vintila-Voda, Vernesti) pentru nerespectarea prevederilor Legii
211/2011 privind regimul deseurilor, OUG 196/2005 privind fondul pentru
mediu si OUG 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Masuri stabilite:
 salubrizarea zonelor unde s-au depistat depozite ilegale de deseuri ;
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 implementarea prevederilor art.17, alin(1) din Legea 211/2011 ;
 depunerea la AFM a declaratiilor privind contributia datorată de unităţile
administrativ-teritoriale în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere a
cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale şi
asimilabile colectate prin serviciul public de salubrizare;
 transmiterea listei cu peroanele fizice si juridice neracordate la sistemul
centralizat de canalizare;
 realizarea in totalitate si termen a masurilor stabilite la controalele anterioare;

Actiunile de inspectie si control vor continua in perioada urmatoare si la
celelalte UAT-uri, conform controlului tematic impus la nivel national de catre
Comisariatul General prin adresa 1575/GM/06.03.2020;
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