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 Nr. 138 din 09.01.2020 

PROCES  VERBAL  

Încheiat astăzi, 09.01.2020, în cadrul ședinței extraordinare,  a Consiliului Local al orașului 

Căzănești desfășurată începând cu ora 14.00 în sala de ședință din incinta S.P.C.L.E.P. Căzănești, Aleea 

Parcului , nr.3. 

Proiectul ordinii de zi este cuprins în  Dispoziția de convocare nr.01/07.01.2020.  

Proiectul ordinii de zi cuprinde următoarele puncte : 

1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe 

anul 2019 din excedentul bugetar al anilor precedenți; 

 Inițiator: Primarul orașului Căzănești 

2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului aferent anului 2019, în anul 2020     

pentru acoperirea temporară a golului de casă; 

Inițiator: Primarul orașului Căzănești                                                                                                                                                                         

Sunt prezenți membrii Consiliului Local:  

PARASCHIV MITICĂ - președinte de ședință DRĂGOI OCTAVIAN      

ANDRONACHE RODICA VIORICA            CÎMPEANU PETRE   

DIMA NICOLETA      NIȚĂ NICOLAE                     

MOICEANU ALEXANDRU      PARASCHIV CONSTANTIN   

ANGHEL DĂNUȚ      DIMA AUREL 

Ședința este înregistrată.         

La ședință mai participă, Primarul orașului Căzănești, dl. Măchiță Alexandru, funcționari din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului. Este invitată dna. Luminița Dumitru, consultant pe 

probleme de managementul deșeurilor. 

        Președintele de ședință, dl. consilier local Paraschiv Mitică declară deschise lucrările ședinței. 

Ședința este legal constituită, fiind prezenți 10 consilieri locali, lipsesc: dna. consilier local Șerban Maria 

și dnii. consilieri  Stelian Traian și Grigore  Mihai. 

Dl. consilier local Anghel Dănuț propune suplimentarea proiectului ordinii de zi cu punctul (3) –

Diverse, astfel încât intervenția dnei. Luminița Dumitru în cadrul ședinței să poată fi consemnată. 

Președintele de ședință supune la vot propunerea dlui. consilier Anghel Dănuț. 

Se aprobă propunerea dlui. Anghel Dănuț cu 10 voturi „pentru”.  

Președintele de ședință supune spre aprobare proiectul ordinii de zi cu modificarea intervenită. 
 

Voturi „pentru”: 10 

1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe 

anul 2019 din excedentul bugetar al anilor precedenți 

Proiectul de hotărâre este prezentat de către Secretarul general al U.A.T.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
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Voturi „pentru”: 10, proiectul de hotărâre este adoptat. 
 

  2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului aferent anului 2019, în anul 2020     

pentru acoperirea temporară a golului de casă  

Proiectul de hotărâre este prezentat de către Secretarul general al U.A.T.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 

Voturi „pentru”: 10, proiectul de hotărâre este adoptat. 

 

3. Diverse 

Președintele de ședință dă cuvântul invitatei, dnei. Luminița Dumitru, reprezentant al operatorului 

de salubritate S.C. Selectiv Deșeuri S.R.L Grivița. 

Dna. Luminița Dumitru  informează membrii consiliului cu privire la obligațiile autorităților 

publice în conformitate cu Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, respectiv faptul că autoritatea 

publică este obligată să implementeze, să conștientizeze, să facă ceea ce este necesar pentru a ajunge la 

cotele de reciclare. Consideră că până în acest moment nu au fost îndeplinite prevederile legale privind 

reciclarea deșeurilor. 

Dna. Dumitru mai specifică faptul că miercuri, 15 ianuarie 2020, va avea loc ședința Adunării 

Generale a Asociaților ADI Salubris Group 2010, ședință unde reprezentanții UAT-urilor vor aproba 

indicatorii de performanță pe societate, noul tarif și contractele de salubritate cu U.A.T-urile, contractele 

de salubritate cu agenții economici și justificarea tarifului pe care îl ia un operator și de la agentul 

economic și de la persoana fizică. În anul 2012, pentru localitatea Căzănești a fost stabilit un tarif de 

salubritate de 4 lei pentru o persoană, lunar, tarif care nu a fost fundamentat. Din anul 2012, au crescut 

toate costurile, salariul minim, carburantul, prețul la rampa ecologică în anul 2012 era 50 de lei și s-a 

mărit la 300 de lei. Operatorul trebuie să recupereze costurile de la cel care generează gunoiul. 

Dl. consilier local Cîmpeanu Petre afirmă că mașina de gunoi duce gunoiul la platforma localității. 

Dna. Luminița Dumitru consideră că acest lucru nu se va mai întâmpla în viitor, deoarece dânsa 

ca specialist are și obligația de a anunța organele de control. Specifică și faptul că se pot aduna deșeurile 

reciclabile de la platformă și din coșurile stradale cu beneficiarii de venit minim garantat, evitând astfel 

alte cheltuieli. Pentru cele declarate de către dl. consilier local Cîmpeanu Petre, era necesar ca autoritățile 

să sesizeze organele abilitate. În ceea ce privește modalitatea de selectare a deșeurilor, dna. Dumitru 

spune că o să fie prezentă în localitate, să stea de vorbă cu cetățenii pentru a-i învăța cum să selecteze 

gunoiul. 

Dl. consilier local Dima Aurel este de părere că fiecare consilier local, în zona unde locuiește poate 

explica cetățenilor de ce este important să colectăm selectiv deșeurile și în ce mod să se facă acest lucru. 

Dna. Luminița Dumitru, reia explicațiile pentru membrii consiliului, afirmând că în Nota de 

fundamentare a tarifului trebuia să fie introdusă și precizarea că se preconizează pentru anul 2020 o țintă 

de minim 10 % reciclare. S-a luat ca an de referință 2020, cu toate că ținta de reciclare pentru acest an 

trebuia să fie de 50%, dar este recomandat să se atingă cel puțin un procent de 10-15% reciclare, deoarece 

diferența până la 50% , o va plăti U.A.T.-ul în anul 2021 prin taxa de mediu, care va fi de 120 lei/t. La 

nivel de U.A.T, este necesar, pe o suprafață de 2000-3000 mp ar fi necesar să se construiască o stație de 

piroliză, care generează îngrășământ. Primul pas însă este implementarea colectării selective, să 

conștientizeze cetățenii că nu autoritățile locale au dublat tariful de salubritate. 

Dl. consilier local Paraschiv Mitică consideră că pentru cetățeni este necesară o campanie de 

conștientizare, trebuie ca autoritățile locale să formuleze un mesaj adecvat. 
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Dna. Dumitru este de părere că desfășurarea unei campanii de conștientizare este atribuția 

consiliului local, dânsa a venit în ședință pentru a informa și a explica autorităților locale noile 

reglementări în domeniu. Consideră că prin școală, fără implicarea unor cheltuieli, se pot organiza 

concursuri tematice, cu ajutorul cărora să facă informare privind importanța colectării selective, iar 

cetățenii, vor primi pe lângă sac și un fluturaș de informare. 

Dl. consilier local Paraschiv Constantin întreabă cum se colectează deșeurilor electrice și 

electrocasnice. 

Dna. Luminița Dumitru spune că aceste deșeuri intră într-o altă categorie, este campanie națională 

și se face o dată pe an sau la trimestru, dar va sprijini U.A.T-ul și cu colectarea lor. 

Dl. Primar Măchiță Alexandru precizează că începând cu 1 ianuarie 2020, agenții economici vor 

încheia contract direct cu firma de salubritate. Pentru persoanele fizice, Nota de fundamentare elaborată 

de ADI Salubris Group 2010 prevede o creștere a tarifului pentru ridicarea gunoiului, până la 8 lei de 

persoană lunar. Mai specifică că este necesar ca personalul din primărie să meargă prin localitate, să 

explice cetățenilor importanța colectării selective a deșeurilor. Cetățenii vor primi prin S.C. Selectiv 

Deșeuri saci de plastic transparenți în care se va colecta sticlă întreagă, borcan întreg, metal, cartoane și 

hârtie curată, în amestec. 

Dl. consilier local Paraschiv Constantin consideră că este mai bine să se încheie contract de 

salubritate cu fiecare gospodărie în parte, deoarece cantitatea de gunoi este diferită în funcție de numărul 

de membri din gospodărie. 

Secretarul general al U.A.T. precizează că se va modifica regulamentul pentru taxa de salubritate 

într-o ședință ordinară a consiliului local și se va încerca un sprijin din partea autorității publice pentru 

susținerea prețului până când se va intra pe făgașul normal. 

Dl. primar consideră că localitatea are un specific aparte, prin numărul mare de cetățeni rău 

platnici. 

Secretarul general al U.A.T explică faptul că autoritatea locală va fi facturată lunar la un tarif de 

7,13 lei pentru cele 2400 persoane ce figurează prezente în localitate și care generează deșeuri. 

Dl. consilier local Paraschiv Constantin spune că nu scoate tomberonul săptămânal și deci, nu 

dorește să achite taxa la aceeași valoare cu alte familii ce au deșeuri în fiecare săptămână. 

Dna. Luminița Dumitru explică dificultățile ce pot apare în cazul în care fiecare gospodărie  

încheie individual contract de salubritate. 

Dna. consilier local Andronache Viorica consideră că dna. Dumitru nu a prezentat autorităților 

ceva concret, ar fi necesar ca opiniile, sugestiile consiliului să fie ascultate și nu să se impună. Specifică 

faptul că înțelege importanța conformării prevederilor legale privind reciclarea deșeurilor și că de multe 

ori a sesizat situația gunoiului din localitate. 

Dl. consilier local Paraschiv Mitică este de părere că nu s-a venit pentru identificarea de soluții, se 

vine în fața autorităților să se spună că se dublează taxa pentru salubritate, dorind, în acest mod să 

acopere cheltuielile operatorului. 

Dl. consilier local Anghel Dănuț cere lămuriri dnei. Dumitru cu privire la rampa ecologică de la 

Vivani. 

Răspunde dna. Luminița Dumitru, că firma Vivani este în insolvență, explicând modul de operare 

a firmei de salubritate în relație cu agenții economici. 

Dl. consilier local Anghel Dănuț întreabă dacă un agent economic este obligat să încheie contract 

de salubritate numai cu S.C. Selectiv Deșeuri. 

Răspunde dl. primar, amintind că la ședința trecută a informat membrii consiliului în legătură cu 

întâlnirile ce au avut loc la sediul A.N.R.S.C Ploiești, dânsul fiind chemat de instituție pentru  verificarea 
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modului de organizare și funcționare a serviciilor publice de interes local. Operatorul ADI Salubris, 

respectiv S.C. Selectiv Deșeuri va fi autorizat de A.N.R.S.C să efectueze servicii pe raza localității 

Căzănești. 

Dl. consilier local Paraschiv Mitică este de părere că persoanele fizice au mai multă grijă să 

colecteze  deșeurile, problema este mai mare la agenții economici. 

Dna. Luminița Dumitru precizează că este necesar să se  întocmească un nou regulament de 

salubritate. 

Dna. Manole Anica, se adresează dnei. Dumitru în legătură cu depozitarea animalelor moarte din 

gospodărie 

Răspunde dna. Dumitru. 

Dl. primar afirmă că problema deșeurilor se poate discuta pe larg într-o ședință viitoare a 

consiliului, când se va ști ce documente se aprobă pe date de 15 ianuarie, în cadrul ședinței Adunării 

Generale a Asociaților ADI Salubris. 

Președintele de ședință constată că nu mai sunt probleme de discutat și declară închise lucrările 

ședinței. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.  

    

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR GENERAL  U.A.T. 

 consilier local PARASCHIV MITICĂ                                 OANCEA GEORGETA 

  


