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EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului
Public de Salubrizare al Municipiului Roman pentru activitățile:
- măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
- curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune
a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
- colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora
către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare;
- organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor
similare;
- dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.
În prezent activitatea de salubrizare a Municipiului Roman este
reglementată doar pentru activitățile cuprinse în Regulamentul Serviciului
Public de Salubrizare a localităţilor din judeţul Neamţ, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local al municipiului Roman nr. 160/12.10.2015 şi de către toate
unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, respectiv de Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „ECONEAMŢ” din care fac parte toate cele 84 de unităţi
administrativ- teritoriale din judeţ. Activitățile la care se referă HCL 160/2015
sunt cele privind:
- colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al
deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții,
inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de
echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;
- colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de
activități de reamenajare și reabilitare interioara și/sau exterioară a acestora;
- organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice
a deșeurilor;
- operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și
deșeurile similare;
- sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de
sortare;

- administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a
deșeurilor municipale și a deșeurilor similare.
Pentru celelalte activități ale Serviciului Public de Salubrizare prevăzute în
Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006 republicată - Legea serviciului de salubrizare a
localităţilor, enumerate în art. 2 pct. (3) se impune adoptarea unor reglementari
specifice municipiului Roman.
Prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015, privind aprobarea
Regulamentului–cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, publicat în
Monitorul Oficial al României nr. 195 din 24 martie 2015, a fost abrogat
Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 110/2007.
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) din Regulamentul–cadru,
aprobat prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015, "Consiliile locale,
Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi asociaţiiile de dezvoltare
imtercomunitară, după caz, vor elabora şi vor aproba în termen de 6 luni de la
intrarea în vigoare a prezentului ordin, regulamentul propriu al serviciului de
salubrizare, sau vor modifica regulamentele existente, în funcţie de
particularităţiile locale şi de interesele actuale şi de perspectivă ale comunităţiii
respective, în conformitate cu prevederile prezentului regulament-cadru".
În acest context, a fost elaborat Regulamentul Serviciului Public de
Salubrizare al Municipiului Roman conform dispoziţiilor Ordinului
preşedintelui AN.R.S.C. nr. 82/2015, pentru activitățile care nu fac obiectul
asocierii în ADI ECONEAMT.
Având în vedere cele de mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat pe
care rog Cosiliul Local să-l aprobe.
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