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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA
JUDETUL OLT -ROMANIA
Str. Mihail Kogălniceanu, Nr. 1, Slatina, Olt, tel: 0249/439377

Nr.181/28.05.2019
HOTĂRÂRE

(proiect)
Privind : modificarea HCL nr.172/29.11.2016, referitor la infiintarea depozitului temporar de
deseuri municipale si a celor asimilabile acestora si modificarea contractului de concesiune nr.
11295/25.08.2010 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul
Slatina
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
ordinară/extraordinara din data de _______/__________2019.

SLATINA,

întrunit

în

şedinţa

Având în vedere :
- iniţiativa VICEPRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA prin expunerea de motive nr.
43476/28.05.2019 la proiectul de hotărâre ;
- referatul de specialitate nr. 7760 din 28.05.2019, întocmit de către Direcţia Administrare
Patrimoniu – Serviciul Unitatea Locală de Monitorizare;
- adresa nr.5370/08.04.2019 prin care SC SALUBRIS SA a primit ordinul de incepere al
Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a activitatii de operare a Centrului de Management
Integrat al Deseurilor Balteni si a Statiilor de Transfer si monitorizarea depozitelor neconforme inchise
din judetul Olt, nr.6867/18.06.2018 ;
- prevederile art.59, alin1, lit.e din Legea 211/2011 reactualizata, privind regimul deseurilor, potrivit
caruia autoritatile administratiei publice locale ‚, asigura si raspund pentru colectarea separata,
transportul, neutralizarea, valorificarea si eliminarea finala a deseurilor, inclusiv a deseurilor menajere
periculoase, potrivit prevederilor legale in vigoare .’’ ;
- prevederile H.C.L. nr.62/30.03.2006, referitor la aprobarea asocierii Consiliului Local al
Municipiului Slatina la proiectul Managementul Integrat al deseurilor in judetul Olt ;
- prevederile HCL nr.12/05.02.2009, privind Asocierea municipiului Slatina cu judetul Olt, cu
localitatile din judetul Olt pentru infiintarea Asociatiei de dezvoltare Intercomunitara ,,Olt – Eco,,;
- prevederile art.9 din Legea 101/2006 reactualizata, privind calitatea de detinator legal al unitatilor
administrativ – teritoriale pentru deseurile municipale si al deseurilor similare ;
- prevederile art.6 din Legea 101/2006 reactualizata, privind obligatia depozitarii deseurilor
municipale si al deseurilor similare in locuri special amenajate ;
- prevederile art.2 al contractului nr. 11295/25.08.2010 încheiat cu operatorul S.C. SALUBRIS S.A.
având ca obiect delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare din municipiul Slatina ;

- avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina, respectiv
Comisia juridică şi de disciplină, Comisia pentru protecţia mediului, agricultură şi turism şi Comisia de
Buget–Finanţe ;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, alin.6, lit. a, pct.14, art.36, alin.9, art.45,
alin.9, coroborate cu art. 115, alin.1, lit.b, alin.3, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE :

Art.I. Se aproba modificarea art. 6 al HCL nr.172/29.11.2016, care va avea urmatorul continut :
ART. VI - Dupa perioada de utilizare conform destinatiei initiale, se vor lua masuri pentru ecologizarea
terenului, in vederea redarii acestuia circuitului agricol, sau se va putea transforma in depozit pentru
deseuri nepericuloase sau inerte.
Art.II. Celelalte prevederi ale contractului de concesiune nr. 11295/25.08.2010, privind delegarea
gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Slatina, rămân neschimbate.
Art.III. Primarul municipiului Slatina prin serviciile de specialitate si SC SALUBRIS SA vor duce la
indeplinire prezenta hotarare.
Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică la :
- Institutia Prefectului judeţului Olt ;
- Primarul municipiului Slatina ;
- Viceprimarii municipiului Slatina ;
- Direcţia Administrarea Domeniului Public si Privat ;
- Direcţia Economica ;
- SC SALUBRIS SA, cu sediul in Slatina, Aleea Tineretului, nr.2A, jud. Olt ;

In baza art.117, lit. a) din Legea nr. 215/2001R,
avizam prezentul proiect de hotărâre.
Iniţiator,
VICEPRIMAR
Georgel Claudiu STANCIOIU

Secretar,
Mihai Ion IDITA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA
DIRECȚIA ADMINISTRARE PATRIMONIU
Str. Unirii, nr. 2B, Slatina, Olt, 230032
Telefon: 0249/416420, fax: 0249/416426

Nr. 7760 / 28.05.2019

REFERAT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind : modificarea HCL nr.172/29.11.2016, referitor la infiintarea
depozitului temporar de deseuri municipale si a celor asimilabile acestora si modificarea
contractului de concesiune nr. 11295/25.08.2010 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de
salubrizare din municipiul Slatina
Având în vedere :
- faptul ca depozitul de deseuri municipale si a celor asimilabile acestora situat in extravilanul
municipiului Slatina identificat prin vecinatatile : N – teren domeniul privat al municipiului Slatina ; S –
caseta parau Urlatoarea ; E – drum acces halda SC ELECTROCARBON SA ; V – teren domeniul privat
concesionat de SC ALRO SA , a fost inchis ;
- adresa nr.5370/08.04.2019 prin care SC SALUBRIS SA a primit ordinul de incepere al Contractului
de delegare a gestiunii prin concesiune a activitatii de operare a Centrului de Management Integrat al
Deseurilor Balteni si a Statiilor de Transfer si monitorizarea depozitelor neconforme inchise din judetul
Olt, nr.6867/18.06.2018;
- in rampa de la Balteni nu este permisa depozitarea de deseuri din constructii si demolari, iar pe raza
municipiului Slatina nu exista un depozit autorizat pentru deseuri nepericuloase, inclusiv cele provenite
din constructii si demolari ;
- faptul ca deseurile municipale si cele asimilabile acestora colectate de la persoane fizice si juridice de
pe raza municipiului Slatina nu pot fi depozitate in niciunul din depozitele administrate de municipiul
Slatina ;
- avand in vedere prevederile art.59, alin1, lit.e din Legea 211/2011 reactualizata, privind regimul
deseurilor, potrivit caruia autoritatile administratiei publice locale ‚, asigura si raspund pentru colectarea
separata, transportul, neutralizarea, valorificarea si eliminarea finala a deseurilor, inclusiv a deseurilor
menajere periculoase, potrivit prevederilor legale in vigoare .’’
- prevederile art.9 din Legea 101/2006 reactualizata, privind calitatea de detinator legal al unitatilor
administrativ – teritoriale pentru deseurile municipale si al deseurilor similare ;
- prevederile art.2 al contractului de concesiune nr. 11295/25.08.2010 încheiat cu operatorul S.C.
SALUBRIS S.A, prin care Serviciile publice de salubrizare concesionate cuprind următoarele activităţi:
- colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi
demolări din municipiul Slatina ;

- organizarea prelucrarii, neutralizarii şi valorificării materiale si energetice a deşeurilor
municipale din municipiul Slatina ;
-prevederile art. 17. (3) din Legea 211/2011 reactualizata, privind regimul deseurilor, respectiv titularii
pe numele carora au fost emise autorizatii de construire si/sau desfiintari conform Legii nr. 50/1991 au
obligatia sa atinga progresiv, pana la data de 31.12.2020, un nivel de pregatire pentru reutilizare,
reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere, rambleiere care
utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, de minim 70% din masa cantitatilor de deseuri
nepericuloase provenite din activitati de constructie si demolari, cu exceptia materialelor geologice
naturale definite la categoria 17 05 04 din Anexa la Decizia Comisiei 2014/955/U.E de modificare a
Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului;
- existenta in patrimoniul municipiului Slatina a terenului in suprafata de 100.000 mp situat in Slatina
identificat prin vecinatatile : N – teren domeniul privat al municipiului Slatina ; S – caseta parau
Urlatoarea ; E – drum acces halda SC ELECTROCARBON SA ; V – teren domeniul privat concesionat
de SC ALRO SA , cu destinatia de Rampa de reziduri menajere si stradale a municipiului Slatina ;
- necesitatea modificarii art. 6 al HCL nr.172/29.11.2016, care va avea urmatorul continut :
ART. VI - Dupa perioada de utilizare conform destinatiei initiale, se vor lua masuri pentru ecologizarea
terenului, in vederea redarii acestuia circuitului agricol, sau se va putea transforma in depozit pentru
deseuri nepericuloase sau inerte.
Având în vedere cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre privind modificarea HCL
nr.172/29.11.2016, referitor la infiintarea depozitului temporar de deseuri municipale si a celor
asimilabile acestora si modificarea contractului de concesiune nr. 11295/25.08.2010 privind delegarea
gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Slatina, poate fi supus dezbaterii şi aprobării
Consiliului Local.
DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.,
Ionela Narcisa IONESCU

Compartiment juridic,
Maria Claudia POPA

Coordonator Serviciul U.L.M,
Andrei EREMIA

Întocmit ,
Gheorghe RĂDOI

Primăria municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233
fax: 0249/439336
E.-mail: pms_it@primariaslatina.ro

Nr.____________/_______2019

EXPUNERE DE MOTIVE
Având în vedere :
- faptul ca depozitul de deseuri municipale si a celor asimilabile acestora situat in extravilanul
municipiului Slatina identificat prin vecinatatile : N – teren domeniul privat al municipiului Slatina ; S –
caseta parau Urlatoarea ; E – drum acces halda SC ELECTROCARBON SA ; V – teren domeniul privat
concesionat de SC ALRO SA , a fost inchis ;
- adresa nr.5370/08.04.2019 prin care SC SALUBRIS SA a primit ordinul de incepere al Contractului
de delegare a gestiunii prin concesiune a activitatii de operare a Centrului de Management Integrat al
Deseurilor Balteni si a Statiilor de Transfer si monitorizarea depozitelor neconforme inchise din judetul
Olt, nr.6867/18.06.2018;
- in rampa de la Balteni nu este permisa depozitarea de deseuri din constructii si demolari, iar pe raza
municipiului Slatina nu exista un depozit autorizat pentru deseuri nepericuloase, inclusiv cele provenite
din constructii si demolari ;
- faptul ca deseurile municipale si cele asimilabile acestora colectate de la persoane fizice si juridice de
pe raza municipiului Slatina nu pot fi depozitate in niciunul din depozitele administrate de municipiul
Slatina ;
- avand in vedere prevederile art.59, alin1, lit.e din Legea 211/2011 reactualizata, privind regimul
deseurilor, potrivit caruia autoritatile administratiei publice locale ‚, asigura si raspund pentru colectarea
separata, transportul, neutralizarea, valorificarea si eliminarea finala a deseurilor, inclusiv a deseurilor
menajere periculoase, potrivit prevederilor legale in vigoare .’’
- prevederile art.9 din Legea 101/2006 reactualizata, privind calitatea de detinator legal al unitatilor
administrativ – teritoriale pentru deseurile municipale si al deseurilor similare ;
- prevederile art.2 al contractului de concesiune nr. 11295/25.08.2010 încheiat cu operatorul S.C.
SALUBRIS S.A, prin care Serviciile publice de salubrizare concesionate cuprind următoarele activităţi:
- colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi
demolări din municipiul Slatina ;
- organizarea prelucrarii, neutralizarii şi valorificării materiale si energetice a deşeurilor
municipale din municipiul Slatina ;
-prevederile art. 17. (3) din Legea 211/2011 reactualizata, privind regimul deseurilor, respectiv titularii
pe numele carora au fost emise autorizatii de construire si/sau desfiintari conform Legii nr. 50/1991 au
obligatia sa atinga progresiv, pana la data de 31.12.2020, un nivel de pregatire pentru reutilizare,
reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere, rambleiere care

utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, de minim 70% din masa cantitatilor de deseuri
nepericuloase provenite din activitati de constructie si demolari, cu exceptia materialelor geologice
naturale definite lacategoria 17 05 04 din Anexa la Decizia Comisiei 2014/955/U.E de modificare a
Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului ;
- existenta in patrimoniul municipiului Slatina a terenului in suprafata de 100.000 mp situat in Slatina
identificat prin vecinatatile : N – teren domeniul privat al municipiului Slatina ; S – caseta parau
Urlatoarea ; E – drum acces halda SC ELECTROCARBON SA ; V – teren domeniul privat concesionat
de SC ALRO SA , cu destinatia de Rampa de reziduri menajere si stradale a municipiului Slatina ;
- necesitatea modificarii art. 6 al HCL nr.172/29.11.2016, care va avea urmatorul continut :
ART. VI - Dupa perioada de utilizare conform destinatiei initiale, se vor lua masuri pentru ecologizarea
terenului, in vederea redarii acestuia circuitului agricol, sau se va putea transforma in depozit pentru
deseuri nepericuloase sau inerte.
Propun spre dezbaterea şi aprobarea Consiliului Local prezentul proiect de hotărâre privind
modificarea HCL nr.172/29.11.2016, referitor la infiintarea depozitului temporar de deseuri municipale
si a celor asimilabile acestora si modificarea contractului de concesiune nr. 11295/25.08.2010 privind
delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Slatina.

VICEPRIMAR,
Georgel Claudiu STANCIOIU

