
   

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

PRIMARIA  COMUNEI   CASIN     
Comuna Casin , Judetul Bacau, 607090, tel/fax – Primar : 0234/331067 , tel/fax – Secretar : 0234/331030, 

mail : primaria_casin@yahoo.com  
 

Proiect de hotarare  
Privind stabilirea sanctiunilor pentru nedepunerea separata a deseurilor la punctele 

publice de colectare a deseurilor valorificabile 
 

           Primarul comunei Casin, judetul Bacau, avand in vedere; 
           Raportul de Inspectie nr.38/22.07.2020 inregistrat la Primaria comunei Casin cu 
nr.5326/22.07.2020; 
           Prevederile art.17 , alin.1 lit.a din Legea nr.211/2011,r, privind regimul deseurilor; 
           In temeiul art.129 alin.2 lit d, art. 135-140 si art.196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ; 

PROPUNE :  
          Art.1 - Pentru protejarea mediului înconjurător, următoarea fapta constituie 
contravenţie şi se sancţioneză cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei  pentru persoane fizice 
şi de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoane juridice: nedepunerea separata a deseurilor 
la punctele publice de colectare a deseurilor valorificabile (hartie, metal, plastic si sticla) . 
         Art.2 - Constatatrea şi sancţionarea contravenţiilor săvârşite la prezenta hotărâre se 
face de către: 

a) primar si/sau viceprimar; 
b) funcționarii  publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Casin 

împuterniciţi prin Dispoziţie a Primarului comunei Casin. 
c) Agentii Postului de Politie Casin. 

         Art.3 - (1) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de 
la data încheierii procesului - verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate 
din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre 
această posibilitate în procesul - verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. 
(2) Împotriva procesului - verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se 
poate face plângere la instanţa competentă, în termen de 15 zile de la data comunicării 
procesului - verbal de contravenţie. 

Art.4 - Procedura constatării contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se completează cu 
prevederile O.U.G. nr. 2/2001. privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată și 
completată. 

Art.5 - Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare primarului si 
viceprimarului comunei Casin, Prefectului Judetului Bacau si tuturor institutiilor interesate. 

 
PRIMAR,                                                                            Contrasemneaza, 

SOROIU DANIEL                                                                    Secretar General, 
                                                                                         Popescu Monica - Florinela     
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Nr.5506/28.07.2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 
 

            Subsemnatul Soroiu Daniel, primarul comunei Casin, judetul Bacau, avand in 
vedere ca in data de 22.07.2020 a avut loc inspectia reprezentantilor Comisariatului 
Judetean Bacau - Garda Nationala de Mediu, in urma careia s-a incheiat Raportul de 
Inspectie nr.38/22.07.2020 si inregistrat la institutia noastra cu nr.5326/22.07.2020, masura 
stabilita este “ Emitere HCL prin care sa se stabileasca sanctiuni pentru nedepunerea 
separata a deseurilor la punctele publice de colectare a deseurilor valorificabile ( 
sanctiuni  aplicate in cazul in care beneficiarul serviciului nu separa in mod 
corespunzator cele doua fluxuri de deseuri ) , conform prevederilor art.17, lit.a , termen : 
15.08.2020, raspunde : UAT comuna Casin, prin Primar. “ 

          Astfel, potrivit art.17 alin.1  lit.a din Legea 211/2011,r, : 
 “Autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, 

dupa caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociatiile de 
dezvoltare intrcomunitara ale acestora, au urmatoarele obligatii :  

a) Sa asigure colectarea separata pentru cel putin deseurile de hartie, metal, plastic si 
sticla din deseurile municipale, sa stabileasca daca gestionarea acestor deseuri se face in 
cadrul unui singur contract al serviciului de salubrizare si sa organizeze atribuirea 
conform deciziei luate “.  
                In consecinta, se initiaza proiectul de hotarare privind stabilirea sanctiunilor 
pentru nedepunerea separata a deseurilor la punctele publice de colectare a deseurilor 
valorificabile. 
 
 

PRIMAR, 
SOROIU DANIEL 
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Nr. 5507/28.07.2020 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 

       Subsemnatul Dragu Adrian, viceprimarul comunei Casin, judetul Bacau, avand in 
vedere ca in data de 22.07.2020 a avut loc inspectia reprezentantilor Comisariatului 
Judetean Bacau - Garda Nationala de Mediu, in urma careia s-a incheiat Raportul de 
Inspectie nr.38/22.07.2020 si inregistrat la institutia noastra cu nr.5326/22.07.2020, masura 
stabilita de acestia este “ Emitere HCL prin care sa se stabileasca sanctiuni pentru 
nedepunerea separata a deseurilor la punctele publice de colectare a deseurilor 
valorificabile ( sanctiuni  aplicate in cazul in care beneficiarul serviciului nu separa in 
mod corespunzator cele doua fluxuri de deseuri ) , conform prevederilor art.17, lit.a , 
termen : 15.08.2020, raspunde : UAT comuna Casin, prin Primar. “ 

          Astfel, potrivit art.17 alin.1  lit.a din Legea 211/2011,r, : 
 “Autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, 

dupa caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociatiile de 
dezvoltare intrcomunitara ale acestora, au urmatoarele obligatii :  

b) Sa asigure colectarea separata pentru cel putin deseurile de hartie, metal, plastic si 
sticla din deseurile municipale, sa stabileasca daca gestionarea acestor deseuri se face in 
cadrul unui singur contract al serviciului de salubrizare si sa organizeze atribuirea 
conform deciziei luate “.  
                In consecinta, este nevoie a se supune dezbaterii consiliului local proiectul de 
hotarare privind stabilirea sanctiunilor pentru nedepunerea separata a deseurilor la punctele 
publice de colectare a deseurilor valorificabile. 
 
 
 
 

VICEPRIMAR, 
DRAGU ADRIAN  
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CONSILIUL LOCAL 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 
buget finante, administrarea domeniului public si privat al     
comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, 
servicii si comert. 

 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 

          Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget- 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 
comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, analizand proiectul de hotarare privind 
stabilirea sanctiunilor pentru nedepunerea separata a deseurilor la punctele publice de 
colectare a deseurilor valorificabile,  in conformitate cu prevederile art.125 si art.136 alin.6 
si alin.7 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, emite avizul cu privire la 
adoptarea proiectului de hotarare/ respingerea proiectului de hotarare. 

  
 

 
Comisia : 

 
1.Rosu Constantin ………………………….. 
2.Nichifor Adina……………………………. 
3.Geandra Stefan……………………………… 
4.Coman Gheorghe..………………………. 
5.Zarnescu Gheorghe.……………………….. 
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