
ROMÂNIA 

ORAŞUL BREZOI, JUDEŢUL VÂLCEA 

Strada Lotrului, nr. 2, Telefon/ fax: 

0250/778240 

e-mail: brezoi@vl.e-adm.ro 

- proiect -

HOTARAREA nr. „.„ /'-lu.. 2fl 

privind aprobarea: 
„ Strategiei de dezwJ/tare a serviciului de salubrizare in judetul Va/cea 

l . . , " pe termen mer. 1u s1 ung 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, întrunit in sedinta ordinara astazi 
03.02.2023, la care participa un nr. „. de consilieri din totalul de 15 din cati este 
constituit, 

Vazând ca prin H.C.L.nr. ... „./. ......... „............ domnul consilier local 
. „ •..•.. „ ...... „ ..............•...... fost ales presedinte de sedinta, 

Luand in discutie referatul de aprobare prezentat de domnul Schell Robert
Adrian primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisilor de specialitate, 
raportul de avizare al secretarului orasului Brezoi, precum si raportul de specialitate 
nr.657 /26.0 l .2023 întocmit de Compartimentul Protectia Mediului si Spatii Verzi prin 
t:are se propune aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de salubrizare in 
judetul Valcea pe termen mediu si lung. 

Tinand seama de prevederile art.5, alin.(l) din Statutul A.D.I. Salubrizare 
V ulcea, potrivit carora unul dintre obiectivele Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a localitatilor din judetul Valcea 
(A.D.I. Salubrizare Valcea) este sa elaboreze si sa aprobe strategia de dezvoltare a 
serviciului de salubrizare pentrujudetul Valcca; in acest sens A.D.I. Salubrizare, prin 
adresa nr.142/22.12.2022 a inaintat Primariei orasului Brezoi Strategia de dezvoltare 
a serviciului de salubrizare injudetul Valcea pe termen mediu si lung întocmita pentru 
orizontul de timp 2022-2035, în concordanta cu Planul National de Gestionare a 



Deseurilor (P.N.G.D.) si P.J.G.D. rev1z1a 5, aprobat prm Hotararca Consiliului 
Judctean nr.178/13.09.2021; 

In temeiul prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati 
publice, republicata, cu modificarilc si complctarile ulterioare, ale Legii serviciului 
de salubrizare a localitatilor nr.1O1/25 .04.2006, cu modificarile si comletarile 
ulterioare, ale 0.U.G. nr.133/2022 pentru modificarea si completarea O.U.G. 
nr.92/2021 privind reginml deseurilor si ale H.G. nr.856/2002 privind evidenta 
gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile 
periculoase, cu modificarile si complctarilc ulterioare ; 

In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta 
decizionala în administratia publica; 

In baza art.139, alin. (1) si art. 196 alin(l), lit.a din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu completarile si modificarile ulterioare, cu un nr. de „„ voturi 
„pentru" si „„. voturi "împotriva". 

Adopta urmatoarea 

HOTARARE: 

Art. I Se aproba Strategia de dezvoltare a serviciului de salubrizare in judctul 
Valcca pc termen mediu si lung, prezentata in anexa la hotararc. 

Art.2 Prezenta hotarare se va a.fisa pc pagina web primariabrezoi.ro si la sediul 
Primariei Brezoi si se va comunica astfel: 

- Institutiei Prefectului -- judetul Val cea; 
- Primarului orasului Brezoi; 
-Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de 

Salubrizare a localitatilor din judetul Val cea . 

Initiator 

Brezoi la 03 februarie 2023 

A vizat pentru legalitate 
Secretar general, 

Intocmi t, 
Consilier Stroescu Mihaela 

Nicolae San1u ~ 

~~7 



PRIMARIA BREZOI 
JUJ)ETUL V ALCEA 
NR.656/26.01.2023 

la proiectul de hotarare referitor la 

aprobarea „Strategiei de dezvoltare a serviciului de salubrizare injudetul 
Valcea pe termen mediu si lung" 

Pentru a veni in sprijinul tuturor localitatilor din judet in ceea ce priveste 
gestionarea deseurilor mern:ţjere, Consiliul Judetean Valcea a obtinut fonduri externe 
nerambursabile pentru realizarea unui sistem de management integrat al deseurilor 
solide la nivelul judetului Valcea. 

In vederea realizarii investitiei „Sistem de management integrat al dese urilor 
solide in judetul Valcea" (S'MID Valcea), Consiliul Judetean Valcea a incheiat cu 
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice un contract de finantare in cadrul 
Programului Operational Sectorial Mediu (POS Mediu), Axa 2, DMI 2.1-
„Dezvoltarca sistemelor de management integrat al deseurilor si extinderea 
infrastructurii de management al deseurilor". 

In conformitate cu obligatiile institutionale asumate prin contractele de 
finantare, la nivelul judetului Valcea trebuie delegata, prin intermediul Asociatici de 
Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a localitatilor dinjudetul 
Valcea (ADI Salubrizare Valcea), gestiunea serviciilor de salubrizare. 

In prezent, documentatia necesara delegarii gestiunii activitatilor componente 
serviciului de salubrizare (colectare, transfer, tratare si sortare a deseurilor 
municipal) in judetul Valcea este in curs de actualizare de catrc consultantul 
autorizat contractat de catrc Consiliul Judetean Valcea. 

In contextul actual privind necesitatea asigurarii atat a protectiei mediului si a 
populatiei judetului Valcea, cat si a dezvoltarii durabile, se impune adoptarea unei 
Strategii de Dezvoltare a Serviciului de Salubrizare injudetul Valcea. 

Consultantul Consiliului Judetean Valcea a întocmit Strategia de Dezvoltare 
a Serviciului de Salubrizare in judetul Valcea pe termen mediu si lung, care a fost 
înaintata Primariei orasului Brezoi de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 



pentru Serviciul de Salubrizare a localitatilor din judetul Valcea prin adresa 
nr.142/22.12.2022, inrcgistrata la Primaria orasului Brezoi sub nr.84/05.01.2023. 

Strategia de Dezvoltare a Serviciului de Salubrizare in judctul Valcea arc ca 
obiectiv asigurarea unui inalt nivel de protcctic a mediului si sanatatii populatiei prin 
instituirea de mas uri: 

de prevenire si reducere a generarii deseurilor si de gestionare eficienta a 
a.cestora.; 
de reducere a efectelor averse determinate de generarea si gestionarea 
dese urilor; 
de reducere a efectelor generale determinate de utilizarea resurselor si de 
crestere a eficientei utilizarii acestora, ca elemnte esentiale pentru 
asigurarea tranzitiei catre o economic circular si garantarea competitivitatii 
pc termen lung. 

Faţă de cele mai sus prezentate, în temeiul Lergii nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, republicata şi a Legii nr. 1O1/2006 a serviciului ele 
salubrizare a localităţilor, republicata, respectând procedura prevăzută de Legea nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională, republicata supunem atenţiei elaborarea 
unui proiect de hotărâre, privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare a serviciului 
de salubrizare injudetul Va/cea pe termen mediu si lung". 



PRiMARIA ORASULUI BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
NR. 657/26.01.2023 

RAPORT DE SPECIALJTA'I'E 

cu privire la proiect de hotarare privind 

pe termen mediu si lung" 

Pentru a veni în sprijinul tuturor localitatilor dinjudct in ceea cc pri veste gestionarea 
deseurilor menajere, Consiliul Judetean Valcea a obtinut fonduri externe nerambursabile 
pentru realizarea unui sistem de management integrat al deseurilor solide la nivelul 
judetului Valcea. 

In vederea realizarii investitiei „Sistem de management integrat al deseurilor solide 
in judetul Va/cea" (SMID Valcea), Consiliul Judetean Valcea a încheiat cu Ministerul 
Mediului si Schimbarilor Climatice un contract de finantare în cadrul Programului 
Operational Sectorial Mediu (POS Mediu), Axa 2, DMI 2.1-
„Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si extinderea infrastructurii 
de management al deseurilor". 

In conformitate cu obligatiile institutionale asumate prin contractele de finantare, la 
nivelul judetului Valcea trebuie delegata, prin intermediul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a localitatilor din judetul Valcea (ADI 
Salubrizare Valcea), gestiunea serviciilor de salubrizare. 

In prezent, documentatia necesara delegarii gestiunii activitatilor componente 
serviciului de salubrizare (colectare, transfer, tratare si sortare a deseurilor municipal) in 
judetul Valcea este in curs de actualizare de catre consultantul autorizat contractat de catre 
Consiliul Judetean Valcea. 

Potrivit art.5, alin.(l) din Statutul A.D.I. Salubrizare Valcea, unul din obiectivele 
Asociatiei este sa elaboreze si sa aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciului de 
Salubrizare pentru judetul Valcea, sa imbunatateasca planificarea investitiilor in 
infrastructura tehnico-edilitara aferenta Serviciului, sa exercite atributii legate de 
elaborarea si aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor 
de reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de utilitati publice existente si a 
programelor de infiintare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor, sa 
elaboreze si sa aprobe strategii proprii in vederea imbunatatirii si dezvoltarii activitatilor, 
utilizand principiul planificarii strategice multianuale. 

In contextul actual privind necesitatea asigurarii atat a protectiei mediului si a 
populatiei judetului V aleea, cat si a dezvoltarii durabile, se impune adoptarea unei Strategii 
de Dezvoltare a 5~erviciului de 5~alubrizare injudetul Valcea. 



Consultantul Consiliului Judetean Valcea a întocmit ~)"trategia de Dezvoltare a 
Serviciului de Salubrizare in jude tul V aleea pe termen mediu s i lung, care a fost înaintata 
Primariei masului Brezoi de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de 
Salubrizare a localitatilor din judetul Valcca prin adresa nr.142/22.12.2022, inregistrata la 
Primari a orasului Brezoi sub nr.84/05.O1.2023. 

Strategia de Dezvoltare a Serviciului de Salubrizare injudctul Valcca arc ca obiectiv 
asigunm.:.a unui inalt nivel de proteelic a mediului si sanatali 1 popul atici prin instituirea de 
masun: 

de prevenire si reducere a generarii deseurilor si de gestionare eficienta a 
acestora; 
de reducere a efectelor averse determinate de generarea si gestionarea deseurifor; 
de reducere a efectelor generale determinate de utilizarea resurselor si de crestere 

. a eficientei utilizarii acestora, ca elemnte esentiale pentru asigurarea tranzitiei 
catre o economie circular si garantarea competitivitatii pe termen lung. 

In conformitate cu prevederile art.5, alin. (I) din Legea serviciului de 
safobrizare a I ocalităţilor nr.1O1/2006 republicata cu modificările şi completările 
ulterioare: „Autoritătile administratiei publice locale elaborează, aprobă şi 
controlează aplicarea strategiilor locale cu privire la dezvoltarea şi functionarea pe 
termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, tinând " scama de prevederile 
legislatiei în vigoare, de documentatiile de urbanism, amenajarea teritoriului şi 

protectia mediului, precum şi de programele de dezvoltare economico-socială a 
unitătilor administrativ-teritoriale." 

Precizăm că O.U.G. nr.133/2022 pentru modificarea şi completarea 0.U.G. 
nr.92/2021 privind regimul deşeurilor şi a Legii serviciului de salubrizare a 
localitătilor nr. I O 112006, a stabilit ca obligatii ale autoritătilor administratiei publice 

' ' ' ' 
locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ, următoarele: 

să implementeze un sistem de gestionare pe 4 fracţii, a deşeurilor de 
hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale, format din staţii de 
transfer şi staţii de sortare, după caz, împreună cu puncte de 
colectare/sisteme de colectare individuale din "poartă în poartă", centre de 
colectare prin aport voluntar şi insule ecologice digitalizate dotate cu 
recipient/containere dedicate pentru colectarea separată a respectivelor 
deşeuri, inclusiv să atribuie, individual sau în asociere, contratele de 
delegare a gestiunii activităţii de transfer deşeuri municipale şi contractele 
de delegare a gestiunii activităţii de sortare; 

să implementeze un sistem de gestionare a deşeurilor reziduale din 
deşeurile municipale, fomat din staţii de transfer, instalaţii integrate de 
tratare şi/sau depozite de deşeuri împreună cu puncte de colectare/sisteme 
de colectare individuala din "poartă în poartă", insule ecologice digitalizate 

. dotate cu recipient/containere dedicate pentru colectarea separată a 



. deşeurilor reziduale, inclusiv să atribuie, individual sau în asociere, 
contractele de delegare a gestiunii activităţii de transfer deşeuri 
municipale, contractele de delegare a gestiunii activităţii de tratare 
mecano-biologică, contractele de delegare a gestiunii activităţii de 
eliminare, prin depozitare, a deşeurilor reziduale din deşeurile minicipale; 

să implementeze un sistem de gestionare a biodeşcurilor din deşeurile 
rnunicipak, fi:wrnat dln staţii de transfer, instalaţii de compostare şi/sau 
instalaţii de digestie anaerobă îrnpreunr1 cu puncte de colectare/sisteme de 
colectare individuală din "poartă în poartă", centre de colectare prin aport 
voluntar, insule ecologice digitalizate dotate cu recipiente/containere 
dedicate pentru colectarea separată a biodeşeurilor şi/sau să doteze 
gospodă.riile populaţiei cu unităţi de compostare individuale, inclusiv să 
atribuie, individual sau în asociere, contractele de delegare a gestiunii 
activitătii de tratare aerobă si/sau de tratare anaerobă a biodeseurilor 

' ' ' 
·colectate separat şi, după caz, contractele de delegare a gestiunii activităţii 
de transfor deş~uri municipale; 

să implementeze, până la data de I ianuarie 2025, colectarea separată a 
deşeurilor textile; 

să implementeze, până la data de 1 ianuarie 2025, colectarea separată a 
deşeurilor periculoase din deşeurile mene:\jere. 

Strategia de dezvoltare a serviciului de salubrizare pentru judeţul Vâlcea pc 
termen mediu şi lung a fost elaborată conf<:)rrn prevederilor Legii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificarile şi completările 

ulterioare, ale Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.I O 1/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr.133/2022 pentru 
modificarea şi completarea O.U.G. nr.92/2021 privind regimul deşeurilor şi a 
Legii serviciului de salubrizare a localitătilor nr. I O 1/2006 si Hotărârii 

' ' 
(}uvernului nr. 856/2002, actualizată, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi 
aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase. 
Faţă de cele mai sus prezentate, în temeiul Lergii nr.51/2006 a serviciilor 

eoni.unitare de utilităţi publice, republicata şi a Legii nr. I O 1/2006 a serviciului de 
salubrizare a localităţilor, republicata, respectând procedura prevăzută de Legea 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională, republicata supunem atenţiei elaborarea 
unui proiect de hotărâre, privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare a serviciului 
de salubrizare injudetul Valcea pe termen mediu si lung". (Anexa la Raportul de 
specialitate) 

Consilier, 
Stroescu Mihaela 

\ 


