
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 

CONSILIUL LOCAL 
Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238 

E-mail: contact@primariabuftea.ro 
Web: www.qrimariabuftea.ro 

HOTĂRÂREA NR.103 
din 25 septembrie 2012 

privind aprobarea asocierii oraşului Buftea cu unele unităţi 
administrativ teritoriale din judeţul Ilfov în vederea constituirii Asociaţiei de 
Dezvoltare lntercomunitară de utilităti publice pentru serviciul de salubrizare 

"ECOSAL ILFOV" 

Având În vedere : 
- Expunerea de motive a Domnului Gheorghe Pistol, Primarul Orasului Buftea; 
-Raportul de specialitate al compartimentului Domeniul Public, Privat Locativ si Comercial ; 
- Avizul Comisiei pentru acti vităţi economice şi financiare; 
- Avizul Comisiei Juridice si de disciplin ă; 
- Adresa Consiliului Judetean Ilfov nr. 70 14/28.08.2012, în reg istrată la Primăria Oraşu lu i 
Buftea cu nr.1 0088/30.08.2012; 
- Adresa Consiliului Judeţean Ilfov nr. 6291/2.08.2012, în registrată la Primări a Oraşulu i 

Buftea cu nr.10131/30.08.201 2; 
- Prevederile art.8 alin.2,1it.c şi art.10 din Legea nr.51/2006, a serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, cu modificările ş i completarile ulterioare; 
- Prevederile art.6 alin.1) lit.d şi alin.3) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de 

salubrizare a loca li tăţilor, cu modificarile ş i completarile ulterioare; 
- TRATATUL DE ADERARE România-Uniunea Eu ropeană, 25 aprilie 2005; 
- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19.1 0.2008; 
- Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii ş i fundaţii; 

In temeiul art. 11 -14, art .36, alin.2, lit."e" şi alin .?, lit."c", alin .9 precum şi art.45 din Legea nr. 
215/2001 , privind administraţia publică loca lă, republicată , modificată ş i comp leta tă; 

HOTÂRAST E 

Art. 1. Se aprobă asocierea Oraşului Buftea prin Consiliul Local Buftea cu Judetul 
Ilfov prin Consiliul Judeţean Ilfov ş i cu alte unităţi administrativ teritoriale din judeţul Ilfov, în 
vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare lntercomuni tară de utilităti publice pentru 
serviciul de salubrizare "ECOSAL ILFOV", persoană ju ridică de drept privat cu statut de 
utilitate pu blică. 

Art. 2. Se aprobă Actul Constitutiv şi Statutul Asociatiei de Dezvoltare l ntercomun i tară 
de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare "ECOSAL ILFOV ", în forma prevazută în 
anexele1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă participarea Consiliului local al oraş ului Buftea la patrimonial i ni ţial al 
Asoc i aţi e i de Dezvoltare lntercomunitară "ECOSAL ILFOV", cu o contribuţie în numerar în 
valoare de 20 000 de lei ş i o cotizaţie anua lă în valoare de 20 000 de lei (sume prevăzute ş i 
în Actul Constitutiv) . 



Art. 4. Se aprobă sediul Asociatiei de Dezvoltare l ntercomunitară de utili tăţi publice 
pentru serviciul de salubrizare "ECOSAL ILFOV" în România, Municipiul Bucu reşti , str. 
Gheorqhe Manu, nr. 18, Sectorul1. 

Art. 5. Se împuterniceşte domnul Pistol Gheorghe primar al oraş ulu i Buftea, să 
semneze în numele şi pe seama Consiliului local al oraşului Buftea, Actul Constitutiv şi 
Statutul Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară de util ităţi publice pentru serviciul de 
salubrizare "ECOSAL ILFOV", anexate la prezenta hotărâre . 

Art. 6 Primarul oraşului , prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplin ire prevederile 
prezentei hotărâri. 

Art. 7 Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştin ţa publica a 
prevederilor prezentei hotarâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşu lui Buftea, Consiliulu i 
Judetean Ilfov, serviciilor de specialitate, Asociaţiei "ECOSAL ILFOV", şi Instituţiei 

Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasemneaza, 

Nr. 103 
Din 25 septembrie 2012 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii oraşului 

Buftea cu unele unitati administrativ teritoriale din judetul Ilfov in 
vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara de 
utilitati publice pentu serviciul de salubrizare "ECOSAL ILFOV" 

In conformitate cu prevederile art. 17 din Legea 211/2011- privind regimul 
deşeurilor, autoritatile administratiei publice locale au obligaţia ca lncepand cu 
anul 2012 ,sa asigure colectarea separata pentru cel puţin următoarele tipuri de 
deşeuri: hărtie, metal, plastic şi sticlă. 

Autoritatile administratiei publice locale au următoarele indatoriri: 
A) sa atingă, pana in anul 2020, un nivel de pregatire pentru 

reutilizare si reciclare de minimum 50% din masa tqtala a cantităţilor de deşeuri, 
cum ar fi hartie, metal, plastic şi sticla provenind din deşeurile menajere şi, dupa 
caz, provenind din alte surse, in masura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt 
similare deseuri lor care provin din deseuri le menajere; 

B) sa atinga, pana in anul 2020, un nivel de pregatire pentru reutilizare, 
reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere 
rambleiere care utilizeaza deseuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 
70% din masa cantitatilor de deseuri nepericuloase provenite din activitati de 
constructii si demolari, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la 
categoria 17 05 04 din Hotararea Guvenuilui nr. 856/2002. 

Potrivit art. 59 alin. 1) lit. d) din aceeasi Lege Autoritatile administratiei 
publice locale hotărăsc asocierea sau cooperarea cu alte autoritati ale 
administratiei publice locale, cu persoane juridice române sau străine, cu 
organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali pentru realizarea unor 
lucrari de interes public privind gestiunea deseurilor, in conditiile prevazute de 
lege. 

Asociatia se constituie in scopul infiinţarii, organizarii, reglementarii, 
exploatarii, monitorizarii şi gestionarii in comun a serviciului de salubrizare 
(denumit in continuare Serviciul) pe raza de competenta a unitatilor administrativ
teritoriale membre, precum şi realizarea in comun a unor proiecte de investitii 
publice de interes zonal sau regional destinate infiinţarii, modernizarii şi/sau 
dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente Serviciului, pe baza 
strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumita in continuare Strategia de 
dezvoltare), inclusiv a Proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor 
in iudetulllfov" (denumit in continuare Project). 

Scopul infiinţarii Asociatiei " Ecosal Ilfov" reprezinta binele in comun al 
locuitorilor judetului Ilfov, pentru imbunataţirea Serviciilor, prin asigurarea calitatii 
acestora la tarife acceptabile pentru populatie, precum şi prin dezvoltarea 
capacitatii de a atrage fonduri nerambursabile necesare pentru finantarea 
investitiilor in Servicii. 
Scopul Asociatiei este promovarea şi reprezentarea intereselor unitatilor 
administrativ teritoriale membre, în legatură cu: 

a) infiinţarea, organizarea, coordonarea, reglementarea, finantarea, 
monitorizarea şi controlul furnizarii/prestarii serviciilor publice comunitare 
de salubrizare a localitatilor; 

3 



b) functionarea , administrarea şi exploatarea in comun a sistemelor de 
utilitati publice aferente serviciilor publice comunitare de salubritate a 
localitatilor; 

c) realizarea in comun a proiectelor de investitii publice pentru realizarea , 
reabilitarea modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare 
aferente serviciilor publice comunitare de salubritate şi a sistemelor de utilitati 
publice aferente. 

d) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegata, care se va 
realiza, in baza unui/mai multor contracUcontracte de delegare a gestiunii 
denumit(e) contract(e) de delegare atribuit(e) operatorilor conform prevederilor 
Legii nr. 51/2006, cu modificarile şi completarile ulterioare, şi ale legilor 
speciale aplicabile. 

Avand in vedere cele mentionate propun adoptarea proiectului de hotarare 
- in forma prezentata. · 

PRIMAR 
GHEORGHE PISTOL 



RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii oraşului 

Buftea cu unele unitati administrativ teritoriale din judetul Ilfov in 
vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara de 
utilitati publice pentu serviciul de salubrizare "ECOSAL ILFOV" 

In conformitate cu prevederile art. 17 din Legea 211/2011- privind regimul 
deşeurilor , autoritatile administratiei publice locale au obligaţ ia ca lncepand cu anul 2012 
,sa asigure colectarea separata pentru cel puţin următoarele tipuri de deşeuri: hărtie , 
metal, plastic şi sticlă . 

Autoritatile administratiei publice locale au următoare le îndatoriri : 
A) sa atingă, pana in anul 2020, un nivel de pregatire pentru reutilizare si 

reciclare de minimum 50% din masa totala a cantităţilor de deşeuri , cum ar fi 
hartie, metal, plastic şi sticla provenind din deşeurile menajere şi , dupa caz, 
provenind din alte surse, in masura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare 
deseurilor care provin din deseurile menajere; 
B) sa atinga, pana in anul 2020, un nivel de pregatire pentru reutilizare, 

reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere 
rambleiere care utilizeaza deseuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din 
masa cantitatilor de deseuri nepericuloase provenite din activitati de constructii si 
demolari, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din 
Hotararea Guvenuilui nr. 856/2002. 

Potrivit art. 59 alin.1) lit. d) din aceeasi Lege, Autorităţile administratiei publice 
locale hotarasc asocierea sau cooperarea cu alte autoritati ale administratiei publice 
locale, cu persoane juridice romane sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu 
alti parteneri sociali pentru realizarea unor lucrari de interes public privind gestiunea 
deseurilor, in conditiile prevazute de lege. 

Asociatia se constituie in scopul infiinţarii , organizarii , reglementarii, exploatarii , 
monitorizarii şi gestionarii in comun a serviciului de salubrizare (denumit in continuare 
Serviciul) pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum şi 
realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional 
destinate infiinţarii, modernizarii şi/sau dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati 
publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumita in 
continuare Strategia de dezvoltare), inclusiv a Proiectului "Sistem de Management 
Integrat al Deseurilor in iudetulllfov" (denumit in continuare Project). 

Scopul infiinţarii Asociatiei " Ecosal Ilfov" reprezinta binele in comun al locuitorilor 
judetului Ilfov, pentru imbunataţirea Serviciilor, prin asigurarea calitatii acestora la tarife 
acceptabile pentru populatie, precum şi prin dezvoltarea capacitatii de a atrage fonduri 
nerambursabile necesare pentru finantarea investitiilor in Servicii. 
Scopul Asociatiei este promovarea şi reprezentarea intereselor unitatilor administrativ 
teritoriale membre, in legatura cu: 

a) infiinţarea, organizarea, coordonarea, reglementarea, finantarea, 
monitorizarea şi controlul furnizarii/prestarii serviciilor publice comunitare de 
salubrizare a localitatilor, 

b) functionarea, administrarea şi exploatarea in comun a sistemelor de utilitati 
publice aferente serviciilor publice comunitare de salubritate a localitatilor; 

c) realizarea in comun a proiectelor de investitii publice pentru realizarea, 
reabilitarea modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente 
serviciilor publice comunitare de salubritate şi a sistemelor de utilitati publice 
aferente. 
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d) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegata, care se va 
realiza, in baza unui/mai multor contract/contracte de delegare a gestiunii 
denumit(e) contract(e) de delegare atribuit(e) operatorilor conform prevederilor 
Legii nr. 51/2006, cu modificarile şi completari le ulterioare, şi ale legilor speciale 
aplicabile. 

Avand în vedere cele mentionate propun adoptarea proiectului de hotarare in 
forma prezentata. 

DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT 

GANEA G~EO~E 

~/ 
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICE ŞI FINANCIARE 

AVIZ 

Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Orasului Buftea, cu unele unitati 
administrative teritoriale din Judetul Ilfov in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare 
lntercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de salubrizare" ECOSAL ILFOV". 

COMISIA PENTRU ACT/VITĂ TI ECONOMICE ŞI FINANCIARE , 

A V A ) s e~ 9 ' j () 1 fl. INTRUNITA IN ŞEDINTA SA DIN DATA ..... . .. .. ... . : ............. : .... : ........................... . 
A ' A LUAT IN DEZBATERE RAPORTUL/INFORMAREA COMPARTIMENTULUI DE 

SPECIALITATE ........................................................................................... . 

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE AVIZAREA 
FAVORABILĂ 1 NE~LĂ A PROIECTULUI 

Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Orasului Buftea, cu unele unitati 
administrative teritoriale din Judetul Ilfov in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare 
lntercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de salubrizare" ECOSAL ILFOV". 

FATĂ DE HOTĂRÂREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT URMĂTOARELE 
' OPINII /DIVERGENTE ....... .. ..... ... ..... . ..... ...... .... ....................... ......... .......... .. 

' 

COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICE ŞI FINANCIARE 
P ŞEDINTE, 

DUMITR NSTANTIN FLORIN 



CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA JURIDICA SI DE DISCIPLINA 

AVIZ 

Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Orasului Buftea, cu unele unitati 
administrative teritoriale din Judetul Ilfov in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare 
lntercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de salubrizare" ECOSAL ILFOV". 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 

COMISIA JURIDICA SI DE DISCIPLINA : formata din urmatorii consilieri locali: 
Rudeanu Florentina - Mirela - presedinte, Marin Doinita - secretar, Baron Stela -
membru, Rogoveanu Ion-membru, Gioarsa Constantin Richard- membru 

A V A • ,} x' ~ r 2v/o( \ INTRUNITA IN ŞEDINTA SA DIN DATA ...... ~ ... , ...... ~ .......... . ... !11 ........................ .. 
A 1 

A LUAT IN DEZBATERE RAPORTUL/INFORMAREA COMPART~MENTULUI DE 
SPECIALITATE ............... ··1??t-·c ·· ·,····· .. .. ......... ........... ..... .. ............ ...... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !) .... ... ... ...... ........ . 

ÎN URMA DE~BATERIL~~9.0M~SIA HOTĂRĂŞTE AVIZAREA 
FAVORABILA 1 NEFAV~ABILA A PROIECTULUI 

/ 

Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Orasului Buftea, cu unele unitati 
administrative teritoriale din Judetul Ilfov in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare 
lntercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de salubrizare" ECOSAL ILFOV". 

FATĂ DE HOTARAREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT URMĂTOARELE 
' OPINII/DIVERGENTE .................... ........... . .. ....... ......... . ....... .. .... . ........ . .... . .. . 

' \.11 
: : : : : : : : : :: : :: : : : : : : : :: : : : : : :: : :: :: :1 YiJj : :: : : : /ii;Y.1!.: : : : : : : : : : : :: : :: : ::: ::: :: : :: : : :: :: : ::: .·:: .·:: .·:: .·:: .·. 

COMISIA JURIDICA SI DE DISCIPLINA 

P~E_f!!/!~TE. 
RUDEANU FL(J~i/ MIRELA 

~,· 
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A 

ROMANIA 
Consiliul Jud~ţean Ilfov 

flA. () "FIE .4 . 
Către: Prim~lria ... Q ............. ~t ........... . 

În atenţia Domnului Primar 

Referitor: 

--JUDEŢUL ILFOV 
PR IMĂRIA 

ORA.$Ul.U I () l)rTEA _ 
f4 EGIS1 f1/\ i Utll\ GENEflALA 

~~ ~ . .. ... .!O/. fJ.&.$. .... < ... 

201J.. ... Ir~ma .. Q .. A.zrua,%J. .. 
-·- - -- -~:~· : ·1 ~· · -~ -·-- --

• Obligaţii şi sancţiuni privind colectarea deşeurilor municipale iu 

judeţul Ilfov 

• Asocierea în cad.-ul AsociaţJei de Dezvoltare Intercomunitară 
; , 

ECOSAL ILFOV 

Stimate Domnule Primar, 

Prin prezenta vă facem cunoscute obligaţiile attt<)rită~ilor publice locale privind 
colectarea deşeurilor municipale, dat• şi sancţiunile aplicate în cazul ncrcspec1ării 

obligaţiilor prevăzute de lege. 
/ 

Aşadar, conform: 

Legii 211/2011- privind regimul deşeurilor, 
Art. 17, 
- (1) Autoritl!tilc administratiei publice locale · au obligaţia ca începând cu anul 2012 să 
asigure colectarea separată pentru cel puţin următoarele tipuri de deşeuri: hârtie, metal, 
plastic şi sticlă. 
(2) Producatorii de deşeuri şi autoritatile adminiştratiei publice lo.fill.~ au următoarele 

îndatoriri: 
a)să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de 

minimum 50% din masa totală a cantităţHor de deşeuri, cum ar fi. bâttie, metal, plastic şi 
sticlă provenind din deşeurile menajere şi, după cu:z, provenind din alte surse, in mâsura 
în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare dcşeurilor care provin di.n deşeur.ile 
memţjere; 

b )să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi ahc 
operaţiuni de valorit1care materială, inclusiv operaţiuni de umplere rambleierc care 
utilizează deştmri pentru a înlocui alte materiale., de minimum 70% din masa cantităţilor 
de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi demolări, cu excepţia 
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materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din Hotărârea GuvenllliL!Î 
nr. 856/2002, cu completilrile ulterioare. 

A1·t. 59.- (1) Autoritătilc administratiei publice lvcale, inclusiv a municipiului BuctJreşti, 
au um1ătoarele obligaţii: 
A. la nivel de comune, oraşe şi municipii, inclusiv la nivelul municipiului Bucureşti: 
a)asigură implement!lrea la nivel local a obligatii lor privind gestionarea deşeuri lor 

asumate prin Tratatul de aderare a Romaniei la Uuiunca ~\JJ:!l.P,eană; 
b)urmă1·esc şi asi guru indeplinirea prevederilor din PRGD şi P.IOD; 
o)elaborcaza. strategii şi progmme proprii pentru gestionarea deşeurilor; 
d)hotărăsc asocierea sau coopemrea cq a!t~U:tlltorităti ale administratiei publice locale, 

ffiPJ'~!:Ş()a!l.9JvrJd.i99..romilne sau străine, cu organizatii negttvema_m~!l!<'1)\\ şi ~n aJli 
parteneri sociali pentru realizarea unor lucrări. de interes PLthlic privind gestiurw.l! 
dcseurilor. in condiţiile prevăzute de let;:e; 
e)asigură si răspund pentt'u cq)s:ctarea_§fl.PNată, trallSportul. neutralizarea, valori_fj~-~mş 

si eliminarea finală a deşeqrilor. inclusiv a deseuri lor menajere pel'is;ul\lase, p(l(rivit 
prevederilor lţ;gale în vigoare; 
J)asigură spatiile necesare pentru colectil!~ltŞ_()Jll!rată a dcşeurilor. dotarea acestora cu 

containere specifice fiecărui ti.J:!..Qe deseu, precum si functionalitatea acestora; 
g)asigură informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de 

gestionare a deşeurilor din cadrul localităţi lor; 
h)ac~ion~ază pentru rctacerea şi protecţia mediului; 
i)asiguri'l şi răspund pentru monitorizarea activităţilor legate de gestionarea deşeuri lor 

rezultate din activitatea medicală; 

B. la nivel judeţean şi la nivelul municipiului Bucureşti: 
a)claborează, adoptă şi revizuiesc P.TGD/PMGD şi participă la elaborarea PRGD; 
b)coordonenză activitatea consiliilor lQ.\1!l).§,Jt\.YCdcrcll realizării serviciilor publice de 

interes judetean privind gestionarea deşeurilor; 
c)acordl\ consiliilor locale sprijin şi asisten{ă tehnică în implementarea PJGD şi PRGD; 
d)hotărăsc asogierea sau coopcrarca~g_l[ alte autorităti ale admi_l)j~ţmţiei publi~_ţ:Jocale, 

cu persoane jul'idice l'otnâne sau străine, cu ol'ganit.atii neguvemamcntale şi cu alţi 
parteneri sociali pentr.lU!lftlizarea unor .. !1!9rări de interes public p1·iyind gestiunea 
dC§CUrilor. în conditiile prevăzute de lege; 
e)analizează propunerile f!lcute de consiliile locale, în vederea elaborării de pi'Ogno:r..e 

pentm rctaccrea şi protecţia mediului; 
l)unnăresc şi asigură respectarea de către C()nsiliile locale a prevederilor prezentei l!<gi_: 
g)asiguri1 monitorizarea activităţilor legate de gestionarea deşeuri lor rezultate din 

activitatea medicală. 
(2) Autoritătijc administratiei public!? locale n unili\tilor administrativ-teritoriale şi a 

municipiului Bucureşti uprobă, prin hotărâri al!< consiliului local/judetean/general, 
măsurile necesare pe11._tl'u interzicerea abandonării, artmcării_şl\n.gcstionării necontmlute li 

deseul'ilor. 
(3) Pentru dcscurilc generate 1n gospodăriile populaţiei, autoritătile pdminifi!H1ilili 

publice locale a unităţilor administrativ-t~i!m:il!lll ~i a municipiului Bucureşti şi, d1Jpă 
caz, Asociaţia de dezvoltare intercomunitar~ încheie contracte, partenoriute sau allc forme 
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de colaborare cu persoanele juridice care preiau obligatiile producătorilor pen(t'\l nuxwlJg 
de deşeuri~!ementate prin acte normative care transpun directive individuale în 
vederea Indeplinirii obiectivelor stabilite de acestea. 

Pentru nerespectarea prevederilor din Legea 211/20 Il. 
Art. I 7, (2) pentru persoane fizice se prevede o amendă cu o valoare Intre 1 000-2 000 

lei, iar pentru persoane juridice: 1 O OOOAO 000 Ici, 
Att. 31. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între: 5 000-15 000 lei, 
A 11. 59. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între: 5 000-15 000 lei. 

Totodată vă aducem la cunoştin(ă că în contormitate cu OlJG m. 15 pentru 
modificarea şi completarea OUG nr. 196/2005 privind .Fondul pentru mediu, arl. 9, 
veniturile Fondului pentru mediu se constituie din: 

p) o contribuţie de 100 lei/tonă, datomtil de unităţile administrativ~teritotiale 

începând CII data de l iulie 2010, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de diminuare 
cu 15% a cantiH!ţilor de deşeuri municipale şi asimilabilc, colectate şi trimise spre 
depozitare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare 

obiectivului anual de diminuare şi ct\n!itatea corespunzătoare obiectivului efectiv realizat 
prin activităţi specifice de colectare ~electivll şi valorificare. 

În consecinţă, participarea la A.D.I. ECOSAL ILFOV, 
respectării tuturor normelor în vigoare şi evitarea pcnalităţilor 

Europene. 

reprezintă 

din partea 
garanţia 

Uniunii 

Nepat1icipl\l-ea la A.D.I. ECOSAL ILFOV, nu vă exoncrcază de nerespectarea 

obligaţiilor aslllnate de România prin Tratatul de aderare, iar aceasta atrage după sine, a•,<a 
cum v-am înştiinţat, sancţiunile şi penalităţile previ\:.:ute de lege, răspunderea fiind 'in 

totalitate a Dvs. şi a consiliului local. 
Având in vedere el\ decizia de particiJ>are sau nepartici1>are la asociere este 

botărfitli prin şedinţa de consiliu local, vi'i rugăm ca in cazul acesta votul să fie 
r1ominal. 

Tlucurcşti .. Str. Gh. Munu m.l8, soctur l 
Tel.: -10·21·212.56.93/104, FllX.: H0-21-212.56.99 
Ptlginu wt:b: ~.qjilthy.l'() 

P~eşedinte, 

·CHE 

· .... 



ROMÂNIA 
Consiliul Judejean Ilfov 

~~·'~Y.. · a;.o2 Nr.W-"~ ..... d1n •.....••....••• 2012 

1 

---- .JUDEŢUL ILFO\T ____ .. --·-· 

Către: Primăria comunei /oraşului ........................ . 

În atentia: Domnului .............................. -Primar 

Stimate Domnule Primar, 

PHIMĂf~lţ, 

01\AŞUt..U I BUFTF.A 
REGISTFIATUrlA GE:NEFII\LĂ 

Nr .......... LQ.L?. .. ~ .... . 
20 1.~ l~,un.? .~.~ l.li lfl .?.p. .. 

În cadrul proiectului de asistenţă tehnică "Sprijin pentru AM POS Mediu în 

vederea pregătirii portofoliului de proiecte finanţate prin Axa 2 din POS Mediu", finanţat 

de către Ministerul Mediului şi Pădurilor, autorităţile locale din aria de acoperire a 

acestuia trebuie să se asocieze într-o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) 

cu scopul realizării proiectului "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul 

Ilfov". 

Pentru a veni în sprijinul Dvs. vă transmitem Actul Constitutiv, Statutul şi 

modelul de Proiect de Hotărâre pe care să le supuneţi aprobării în prima şedinţă de 

consiliu local. 

Cu stimă, 
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