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ROMÂNIA 

JUDEȚUL CLUJ 

CONSILIUL LOCAL GÂRBĂU 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
DIN DATA DE 18.06.2019 

privind stabilirea unor măsuri în vederea aplicării OUG 74/2018 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 

 
 
 Consiliul local al comunei Gârbău, jud. Cluj, întrunit în ședința ordinară de lucru la 
data de 04.07.2019 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de dl. primar Broaina Gheorghe Lucian  
Având în vedere: 
- Ordonanța de urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 
privind Fondul pentru mediu 

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, ale Legii 
nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit.  d), și alin. (6),  lit. a), pct. 14 din 
Legea nr. 215/2001 - Legea administrației publice locale, republicată cu modificările și 
completările ulterioare  

Vazând că sunt îndeplinite condițiile art.  44 si 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001-
Legea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare. 
 În temeiul drepturilor conferite de art. 45 din Legea nr. 215/2001 - Legea 
administratiei publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare 
 

HOTĂRÂȘTE  
 

Art. 1. – Se aprobă colectarea separată/selectivă cel puțin a deșeurile de hârtie, metal, 
plastic și sticlă din deșeurile municipale (deșeuri generate pe raza localităţilor). Gestionarea 
acestui deșeuri se va realiza în cadrul unui singur contract al serviciului de salubrizare. 

Art. 2. - Se aprobă implementarea instrumentului economic « plătește pentru cât 
arunci », bazat pe următoarele elemente: 

• (1) Volumul care se ridică de la gonpodăriile de pe raza comunei Gârbău este de: 

Maxim o pubelă de 120 l  – persoană singură; 

Maxim o pubelă de 240 l - familii; 

Maxim o pubelă de 1 mc – persoane juridice/lună 

 (2) Deșeurile menajere ridicate de la gospodăriile de pe raza comunei Gârbău peste 
volumul stabilit la alin. (1) se plătesc suplimentar. 
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• Frecvența de colectare este de 2 ori pe lună pentru deșeurile menajere și reciclabile, 
sticla se colectează trimestrial, iar DEEE - urile conform unui program stabilit impreună cu 
operatorul de salubritate; 

Art. 3. – Se aprobă completarea / modificarea capitolului III ”Salubrizarea comunei, 
întreținerea curățeniei, conservarea și protejarea mediului înconjurător” al Regulamentului de 
ordine publică și gospodărire al comunei Gârbău. 

Art. 4. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează viceprimarul și 
secretarul comunei. 

Art. 5. – Comunicarea prezentei hotărâri se face prin grija secretarului comunei 
Gârbău. 
 
 

INIȚIATOR PROIECT 
Prof. Broaina Gheorghe Lucian 

-primar- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


