U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEŢUL IAŞI,
CONSILIUL LOCAL,

HOTĂRÂREA NR. 46
(privind adoptarea unui Plan de măsuri privind gestionarea deșeurilor provenite din construcții
și/sau demolări sau din alte activități/procese tehnologice”)

Consiliul Local al Comunei Tomești, Judeţul Iaşi,
Având în vedere:
-Ghidul de gestionare al deșeurilor din construcții și demolări, comunicat de Asociația Zona
Metropolitană Iași, cu adresa nr. 1676 din 17.03.2021 și înregistrat la Primăria Comunei Tomești
sub nr. 4161 din 19.03.2021;
-Regulamentul serviciului de salubrizare art. 22, alin. 8 privind colectarea sparată a deșeurilor
provenite din construcții și costurile aferente, art. 33 categoria deșeurilor solide (beton, ceramică,
cărămizi, țigle, materiale de zolații etc.) generate de activități de amenajare/reamenajare care nu
necesită autorizație de construcție, art. 85 privind drepturile și obligațiile operatorului serviciului de
salubrizare (constituit distinct la litera c), art. 90 obligațiile utilizatorilor privind colectarea deșeurilor
provenite din construcții ori din diverse procese tehnologice (toaletare pomi, curățare și întreținere
spații verzi etc.);
Luând în considerare Caietul de sarcini, capitolul 2 privind colectarea și transportul deșeurilor
rezultate din activități de construcții și demolări, art. 120 privind obligația operatorului de a desfășura
activități de colectare și transport a deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări, art.
121 înțelesul tipului de deșeuri provenite din construcții și demolări, art. 122 privind condițiile (,,la
cerere”) de colectare a deșeurilor, cantitățile estimate precum și gradul de variație a cantitășii medie
anuale estimate și art. 123 asigurarea de către operator a condițiilor minime de sortare (saci,
containere etc.) pentru deșeurile provenite din construcții și demolări;
Ținând cont de numeroasele constatări și sesizări privind abandonarea și depozitarea deșeurilor
provenite din construcții și demolări pe teren aparținând domeniului public și privat al UAT Comuna
Tomești, gradul ridicat de solicitare pentru emiterea unor autorizații de construire pentru locuințe
individuale, colective sau în regim de dezvoltatori imobiliari, costurile majore legate de colectarea,
transportul și depozitarea deșeurilor provenite din construcții și/sau demolări (cheltuieli care în lipsa
unor reglementări cad în sarcina bugetului local al Primăriei Comunei Tomești), este necesar
stabilirea unui cadru legal, operativ și eficient privind fluxul deșeurilor provenite din construcții
și/sau demolări precum și din alte procese tehnologice, fiind totodată necesară identificarea soluțiilor
privind cantitățile de deșeuri provenite din demolări și/sau construcții generate pe raza UAT Comuna
Tomești, modul de gestionare a acestora, precum și dovada achitării taxelor aferente ;
Având în vedere :
- Nota de fundamentare a primarului cu nr. 4162 din 19.03.2021 cu privire la adoptarea unui
Plan de măsuri privind gestionarea deșeurilor provenite din construcții și/sau demolări sau din alte
activități/procese tehnologice;
-Referatul compartimentului de specialitate cu nr. 4163 din 19.03.2021 al domnului Cotea
Flavius-Gabriel, inspector cu atribuții de urbanism și amenajarea teritoriului, cu privire la adoptarea
Planui de măsuri privind gestionarea deșeurilor provenite din construcții și/sau demolări sau din alte
activități/procese tehnologice;
-Proiectul de hotărâre cu nr. 4164 din 19.03.2021 în tocmit de primarul comunei Tomești,
județul Iași, cu privire la Planul de măsuri privind gestionarea deșeurilor provenite din construcții
și/sau demolări sau din alte activități/procese tehnologice;
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-Avizele favorabile cu nr. 4436 din 25.03.2021 ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Tomești pentru proiectul de hotărâre de mai sus;
Având în vedere prevederile cuprinse în Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea
Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
Având în vedere prevederile Contractului de delegare a activității de colectare și transport a
deșeurilor municipale din județul Iași nr.357 bis/30.10.2018 către SC GIREXIM UNIVERSAL SA
Pitești;
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, art. 484 „(1) Pentru
funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice (…)
consiliile locale, judeţene (…), pot adopta taxe speciale” și „(3) Taxele speciale se încasează numai
de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul
public de interes local (…)”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor,
actualizată;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr.195/2005 privind protectia mediului;
Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților,
republicată, actualizată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităti publice, cu
modificările și completarile ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.855/2008 pentru aprobarea actului
constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de
activitate serviciile de utilități publice, actualizată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și
concesiunile de servicii și prevederile Hotărârii de Guvern nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari
si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de
servicii;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea
localităților urbane și rurale, actualizată;
Având în vedere prevederile art. 2 alin. 2 și art. 15 alin. 2 din O.U.G. nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravențiilor;
În conformitate cu prevederile art.129 alin. (7), lit. (i) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ultarioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă Planul de măsuri privind gestionarea deșeurilor provenite din construcții
și/sau demolări sau din alte activități/procese tehnologice, de la nivelul Comunei Tomești, Județul
Iași, constând în :
-condiționarea încheierii unui contract de salubritate pentru deșeurile din construcții și/sau
demolări cu un operator economic autorizat APM;
-prezentarea dovezilor (taxe, chitanțe) privind modul de gestionare a acestora;
-impunerea, din oficiu a cantității de deșeu generate pe baza unei estimări proprii în funcție de
suprafața construită desfășurată în cazul în care nu se poate dovedi modul de gestionare a deșeurilor,
conform tabelului de impunere;
-dovada plății la prețul minim pe tonă de deșeu menajer;
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Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.

Suprafața desfășurată din Autorizația de Construire pentru care
se stabilește taxa pentru deșeuri provenite din construcții și/sau
demolări
Construcții având suprafața desfășurată
mai mică sau egală cu 100 mp
Construcții având suprafața desfășurată
între 100 mp - 150 mp
Construcții având suprafața desfășurată
între 150 mp - 200 mp
Construcții având suprafața desfășurată
între 200 mp - 500 mp
Construcții având suprafața desfășurată
între 500 mp - 1000 mp
Construcții având suprafața desfășurată
între 1000 mp - 2500 mp
Construcții având suprafața desfășurată
mai mare de 2500 mp

Valoarea taxei minime stabilite
pentru deșeuri provenite din
construcții și/sau demolări
200 lei
300 lei
400 lei
600 lei
1 000 lei
2 000 lei
3 000 lei

Art. 2 Se aprobă Planul de măsuri cu privire la prevenirea generării deșeurilor provenite din
construcții și/sau demolări sau din alte activități/procese tehnologice, astfel:
-Titularul activităţii de construcţii, persoană fizică și persoană juridică, în numele căruia a
fost emisă autorizaţia de construire/desfiinţare are următoarele obligaţii:
- să întocmească, după caz, şi să depună la autoritatea emitentă a autorizaţiei de
construire/desfiinţare, înainte de eliberarea acesteia, planul privind gestionarea deşeurilor din
construcţii şi demolări, ca fiind parte integrantă din documentația de autorizare;
-să prezinte dovada achitării taxelor privind gestionarea deșeurilor provenite din construcții
și/sau demolări la prețul mimim stabilit, conform taxei de impunere;
- să încadreze fiecare tip de deşeu generat din propria activitatate şi să transmită autorităţii
locale, pe perioada valabilităţii autorizaţiei de construcţie, dar nu mai târziu de 30 de zile de data
recepţiei finale a lucrărilor, evidenţa gestiunii deşeurilor;
- să respecte pe durata desfăşurării lucrărilor planul de gestionare a deşeurilor provenite din
activităţile de construcţie şi demolare;
- să îndepărteze la închiderea şantierului toate deşeurile de pe amplasament.
Art. 3 Răspunderi și sancțiuni pentru utilizatorii serviciilor de salubrizare care nu respectă
planul de măsuri pentru prevenirea generării deșeurilor provenite din constsrucții și sau demolări și
gestionarea corespunzătoare a acestora:
a) depunerea în recipientele de precolectare a deșeurilor, pe platformele/punctele de colectare
amenajate pe domeniul public sau privat al Comunei Tomești, de deșeuri animaliere (dejecții,
cadavre de animale/păsări), deșeuri de construcții/demolări, deșeuri vegetale, deșeuri periculoase etc.
se sancționează cu: amendă pentru persoană fizică cuprinsă între 200 lei – 1000 lei și amendă pentru
persoană juridică cuprinsă între 1000 lei – 3500 lei;
b) depozitarea materialelor de construcții pe domeniul public sau privat al Comunei Tomești,
fără înștiințarea și aprobarea prealabilă a autorității administrației publice locale, respectiv Primăria
Comunei Tomești, se sancționează cu: amendă pentru persoană fizică cuprinsă între 500 lei – 1000
lei și amendă pentru persoană juridică cuprinsă între 1000 lei – 3500 lei;
c) aruncarea deșeurilor provenite din construcții și/sau demolări pe domeniul public sau privat
al Comunei Tomești, se sancționează cu: amendă pentru persoană fizică cuprinsă între 500 lei –
1000 lei și amendă pentru persoană juridică cuprinsă între 1000 lei – 3500 lei;
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Art.4 Primarul comunei Tomești, prin Direcția de Administrație Publică Locală, birourile și
compartimentele de specialitate din cadrul primăriei, va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri.
Art.5: Secretarul comunei Tomești va comunica în copie prezenta hotărâre către :
 Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi, pentru control și legalitate
 Primarul comunei Tomești, județul Iași,
 Direcția de Administrație Publică Locală, Biroului de impozite și taxe locale
Tomești, Compartimentului de urbanism și de mediu din cadrul Primăriei comunei
Tomești;
 ADIS IAȘI;
 Biroului de Poliție Locală Tomești
 în locuri publice din comuna Tomești
 pe site-ul autorității locale

Președinte de ședință
Consilier local, Mihaela Miron

Adoptată azi: 25.03.2021
Secretar general comună
Mancaș Gabriel
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