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  Cu ocazia desfăşurării dezbaterii publice a Proiectului privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare și Funcționare al Serviciului de Salubrizare si Deszapezire din Municipiul Sacele, Caietul  de 
Sarcini, Studiul de Oportunitate privind Modalitatea de Gestiune a Serviciului de Salubrizare si 
Deszapezire, precum si stabilirea formei de gestiune a Serviciului de Salubrizare si Deszapezire 
  Procedura de consultare publică a fost iniţiată conform anunţului public nr.81272/31.10.2019, 
pentru data de 03.12.2019, orele 09.00, anunt afişat pe avizierul de la sediul propriu al instituţiei, într-un 
spaţiu accesibil publicului, înserat pe site-ul propriu www.municipiulsacele.ro în data de 01.11.2019, și 
care are drept scop dezbaterea publică a Proiectului privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 
Funcționare al Serviciului de Salubrizare si Deszapezire din Municipiul Sacele, Caietul  de Sarcini, 
Studiul de Oportunitate privind Modalitatea de Gestiune a Serviciului de Salubrizare si Deszapezire, 
precum si stabilirea formei de gestiune a Serviciului de Salubrizare si Deszapezire. 
  Proiectul mai sus menţionat insotit de anexele aferente au fost afişate pe avizierul de la sediul 
instituţiei şi pe pagina de internet www.municipiulsacele.ro la data de 01.11.2019, conform Procesului-
Verbal de afișare nr.81273/31.10.2019. 
  Dezbaterea publică a fost convocată a se desfăşura în Sala de Şedinţă, de la sediul Primăriei din 
Municipiul Sacele, str. P-ta Libertatii nr. 17, jud. Brasov. 
  În contextul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, prin 
organizarea acestui eveniment de consultare publică se urmărește stimularea participării și implicării 
cetățenilor la luarea deciziilor pe plan local și crearea unor relații de colaborare între cetățeni și 
administrație. 
  Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Sacele susține principiile democrației 
participative, în care orice cetățean își poate exprima opinia cu privire la proiectele de hotărâri aflate pe 
ordinea de zi, proiecte care îi pot afecta viața cotidiană. 
 La ora programata pentru începerea dezbaterii au fost prezenţi: 
 
- Viceprimarul Mun. Sacele – Ing. Gadea Sorin 
                                 
- Aparat de specialitate  - Serv. Administrativ: Mangale Bogdan  
 
- Responsabil Societatea civila :  Cj.Dascalu Carmen Bianca –Compartiment juridic 
 
- Din partea societatii civile : 
 
 - Dl Géczi Gellért – consilier local al Municipiului Sacele 
 
   In cuvantul de introducere in sedinta de dezbatere publica Viceprimarul Mun. Sacele face 
cunoscut proiectul despre salubrizarea si dezapezirea din Municipiul Sacele si da cuvantul D-rei Cj. 
Dascalu Bianca pentu anumite consideratii despre organizarea dezbaterii publice. 
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 D-ra Dascalu precizeaza ca, asa cum a mentionat si Dl Viceprimar singurul participant la 
dezbaterea publica este dl Consilier  Géczi Gellért caruia ii aduce la cunostinta faptul ca in cursul 
alocutiunii dansului este necesar sa puncteze recomandarile, sugestiile si propunerile pe care doreste sa 
le aduca proiectului supus dezbaterii, pentru a putea fi consemnate in prezenta minuta. 
 Dl Géczi Gellért ia cuvantul si dupa cateva consideratii de ordin general, intra in dezbaterea 
proiectului si solicita informatii despre anexa 1 la Regulamentul de salubrizare si deszapezire  pe care, 
dupa parcurgere, il considera intocmit conform prevederilor legale in materie, si solicita explicatii cu 
privire la art. 5 unde sunt informatii despre infrastructura necesara desfasurarii serviciului respectiv cu 
referire la statiile de producere compost. Precizeaza ca este interesat de acest subiect fiind un subiect 
care  si in trecut a mai suscitat discutii cu privire la existenta si realizarea unor asemenea investitii. Ar 
dori sa cunoasca opinia executivului cu privre la aceste statii. 
 Dl Viceprimar intervine si precizeaza ca aceste investitii sunt necesare si prevazute in texul legal, 
dar cu privire la aceste statii la ora actuala nu exista o legislatie specifica atata in cea ce priveste 
producerea compostului cat si a etapelor ulterioare producerii acestui compost, respectiv utilizarea 
acestuia in agricultura sau modalitati de valorificare. In alte state exista legislatie specifica  pentru 
producerea si utilizarea compostului care este considerat material reciclabil, impreuna cu  celelalte 
materiale reciclabile cum ar fi hartie, plastic, sticla. Precizeaza ca statiile au fost cuprinse in anexa 
tocmai ca urmare a prevederilor legale si ca o masura ce trebuie avuta in vedere de catre operator pe 
perioada desfasurarii serviciului in cazul in care apare legislatie specifica si norme de aplicare care sa 
dirijeze procesul de producere al compostului, fapt pentru care in afara de enumerarea acestor activitati 
in decursul materialului supus dezbaterii nu se vor mai regasi date cu privire la investitiile privitoare la 
statiile de producere compost. 
 Dl Géczi Gellért intervine si precizeaza ca a ridicat aceasta problema datorita faptului ca pe raza 
Mun. Brasov sunt cunoscute deja problemele de poluare olfactiva cauzate de anumite substante a caror 
provenienta nici nu a putut fi determinata. 
 Dl Viceprimar intervine si precizeaza ca daca va exista necesitatea realizarii investitiilor in sfera 
statiilor de producere a compostului pe parcursul desfasurarii serviciului se vor modifica atat 
regulamentul cat si actele subsecvente in mod corespunzator si in concordanta cu prevederile legale. 
 Dl Géczi Gellért continua alocutiunea si solicita lamuriri cu privire la modul de formulare a art. 6 
in ceea ce priveste posibilitatea muncipalitatii de a face parte din asociatii intercomunitare in domeniul 
mediului, precizand ca Municipiul Sacele face parte din ADI ISO Mediu. 
 Dl Viceprimar da explicatiile necesare in sensul ca este doar o formulare conforma cu prevederea 
legala, explicand in acelasi timp si faptul ca eventualitatea unei iesiri din aceasta asociatie ar necesita 
modificari ale actelor supuse dezbaterii, precizand ca exista posibilitatea legala de a face parte dintr-o 
asociatie intercomunitara in domeniul mediului, chiar daca la momentul actual Municipiul Sacele face 
parte din aceasta asociatie si este cunoscut acest fapt. 
 Dl Géczi Gellért intervine si motiveaza problema ridicata, prin prisma exemplului unui potential 
ofertant care isi exprima dorinta de a cumpara caietul de sarcini pentru a putea participa la procedura de 
atribuire, despre cum cunoaste faptul ca Municipiul Sacele face deja parte din asociatie. 
 Dl Viceprimar raspunde interpelarii si precizeaza ca la momentul parcurgerii procedurilor de 
atribuire, oricarei persoane interesate in participarea la procedura de atribuire i se vor aduce la cunostinta 
toate aspectele necesare si utile in formularea ofertelor. 
 Dl Géczi Gellért precizeaza ca doreste ca executivul sa analizeze necesitatea si oportunitatea 
inserarii in materialele supuse dezbaterii si ulterior adoptarii, a unor prevederi cu privire la participarea 
Municipiului Sacele in cadrul asociatiei ADI ISO Mediu. 
 In continuare dl consilier ridica o intrebare la art. 19 alin.1 din Regulament cu privire la sistemul 
de colectare selectiva prevazut in strategia de dezvoltare a sistemului public de salubrizare. Intrebarea se 
refera daca aceasta strategie este prevazuta la nivel national. 
 Dl Viceprimar raspunde si spune ca strategia este prevazuta in actele normative la nivel national. 
Regulamentul este realizat dupa regulamentul cadru conform Ordinului nr. 82/2015 si adaptat la nevoile 
locale. 
 Dl Géczi Gellért continua si da citire art. 19 alin. 2 din Regulament unde se prevede 
obligativitatea producatorilor de deseuri sa colecteze selectiv pe categorii de  hartie, sticla, metal si 



plastic si ridica intrebarea daca sunt prevazute anumite contraventii si sanctiuni cu privire la 
nerespectarea acestei obligativitati. 
 Dl Viceprimar intervine si raspunde ca sanctiunile aferente contraventiilor pentru nerespectarea 
obligatiilor din regulament sunt prevazute in Anexa 1 la Regulament. 
 Dl Géczi Gellért motiveaza intrebarea precedenta prin faptul ca s-a constatat in practica ca desi 
colectarea se face selectiv exista situatii frecvente cand operatorul colecteaza si varsa deseurile la 
comun. 
 Dl Viceprimar intervine si spune ca in actualul contract nu exista si activitatea de sortare a 
deseurilor fapt pentru care orice activitate de acest gen ar presupune initiativa operatorului si pe cale de 
consecinta costuri suplimentare. Totodata specifica faptul ca ar trebui facute mult mai multe campanii de 
responsabilizare a cetatenilor pentru colectarea selectiva. 
 Dl Géczi Gellért precizeaza ca ultimul punct al alocutiunii dansului se refera tocmai la acest 
aspect al responsabilizarii populatiei. In sprijinul interventiei sale acesta da exemplul sistemului de 
colectare  directa a deseurilor de la populatie care se practica la Sfantu Gheorghe, prin operatorul de 
salubritate Tega unde cetatenii care se prezinta la punctul de colectare cu deseurile colectate selectiv 
sunt stimulati prin reducerea costului lunar la contractul de salubritate pe care il au, in functie de 
cantitate de deseuri prezentata la punctul de colectare. 
 Dl Viceprimar intervine si aduce la cunostinta faptul ca si municipalitatea a avut in plan asa ceva 
si mai mult o asemenea modalitate este prevazuta si in caietul de sarcini la art.8 pct 1. alin. 5 unde se 
precizeaza ca “operatorul va infiinta si va asigura functionarea pe toata durata contractului a unui centru 
de colectare pentru deseuri voluminoase si reciclabile pe raza Mun. Sacele care va asigura colectarea pe 
categorii de deseuri….”. Municipalitatea a vazut aceasta problema ca deseurile reciclabile sa fie 
colectate de la populatie gratuit, bineinteles ca operatorului ii va reveni sarcina sa informeze si cum se 
vor recupera cheltuielile. Prin aceasta initiativa se realizeaaza o alta metoda de cointeresare a 
persoanelor. Totodata Dl Viceprimar mai precizeaza faptul ca operatorul, cel putin in primii 3 ani de 
contract are obligatia sa faca cu periodicitate publicitate cu privire la modalitatea de selectare a 
materialelor reciclabile asa cum s-au facut si anul acesta 4-5 campanii de colectare a deseurilor electrice 
si electrocasnice. In continuare se mentine intentia de a obliga operatorul sa faca si pentru alte categorii 
de reciclabile si respectiv in mai multe zone in Sacele,  unde sa se prezinte cu eurocontainere in care sa 
se colecteze materialele respectiv, carton, plastic , metal pe care ulterior acesta sa le valorifice. 
Activitatea se va extinde si la cei care introduc pe piata material reciclabil. 
 Avand in vedere ca nu mai sunt alte interventii Viceprimarul Mun. Sacele declara sedinta de 
dezbatere publica inchisa multumind participantilor.   
  Drept pentru care s-a încheiat prezenta Minută de dezbatere publică care se va afişa pe avizierul 
instituţiei şi pe pagina de internet a instituţiei www.municipiulsacele.ro. 
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