
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ  

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E  

 
Nr. ___ din 28.11.2019  

 
privind aprobarea Acordului  de parteneriat  

pentru implementarea proiectului “Orașe Zero Deșeuri” 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare nr. 22700 din 22.11.2019 inițiat de către 

domnul Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum și raportul 
de specialitate nr. 22817 din 25.11.2019 întocmit de către Biroul Monitorizare 
mediu; 
     Văzând avizul de legalitate nr. ____ din 27.11.2019 al Secretarului 
general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din 27.11.2019 al 
Comisia pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum și avizul 
favorabil nr. ___ din 27.11.2019 al Comisiei juridice, precum; 

Luând în considerile art. 59, alin. 11, lit. „a” din Legea nr. 211/2011R 
privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „a”, ale alin. (4), lit. „a”, ale 

alin. (7), ale art. 139, ale art. 140 precum şi cele ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 
Art. 1. Se aprobă Acordul de Parteneriat pentru implementarea proiectului 

“Orașe Zero Deșeuri”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 

Art. 2. Hotărârea se comunică Instituției Prefectului Judeţului Neamţ în 

vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă 

publică prin grija Secretarului general al Municipiului Roman prin afişare la 

sediul autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi prin site–ul oficial al 
Municipiului Roman: www.primariaroman.ro. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               CONTRASEMNEAZĂ 

    Consilier,        Secretarul general al Muncipiului Roman, 
     Eugen PATRAȘCU                                          Gheorghe CARNARIU 
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Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ____ din 27.11.2019 
 
 

 
 

ACORD DE PARTENERIAT  
 

Nr. ________/_________/___.___.2019 
 
 

Între: 
 
Fundația Zero Waste Europe reprezentată în România prin Asociația 
Institutul pentru Ecoinovare, în calitate de coordonator al Coaliției Zero 
Waste România, cu sediul social în municipiul Cluj Napoca, strada Emile Zola, 
nr. 2, ap. 3, email: info@zerowasteromania.org,  cod de înregistrare fiscală nr. 

33237624, având contul bancar IBAN nr. RO19 BTRL RONC RT02 4873 0401 
deschis la Banca Transilvania, sucursala Eroilor,  reprezentată legal în ceea ce 

priveşte prezentul acord de către doamna Elena Rastei, denumită în continuare 

COORDONATOR “ORAȘE ZERO DEȘEURI”  
şi  

Municipiul ROMAN, cu sediul în municipiul Roman,  Piața Roman-Vodă, 
nr.1, telefon 0233/ 741119, fax 0233/741604, email: primar@primariaroman.ro, 
cod de înregistrare fiscală nr. 2613583, având contul nr. 
RO83TREZ24A670503200130X deschis la Trezoreria Roman, titular de cont 
Municipiul Roman, reprezentat prin Primar – Lucian Ovidiu MICU, denumit  în 
continuare PARTENER. 

 
I. OBIECTUL ACORDULUI     

Obiectul prezentului Acord îl constituie colaborarea pentru implementarea 
proiectului “Orașe Zero Deșeuri” (denumit în continuare "Proiectul"). 

 
II. DURATA ACORDULUI 

              Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării şi este valabil până la 

data 1 iunie 2020. 

 
III. OBLIGATIILE PĂRŢILOR 

 

A. Coordonatorul “Orașe Zero Deșeuri” se obligă: 
● să ofere sprijin în implementarea strategiei “Zero Waste” pe termen scurt, 

mediu şi lung; 
● să desemneze o persoană de contact pe perioada derulării prezentului 

mailto:info@zerowasteromania.org
mailto:primar@primariaroman.ro
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acord care să participe la întâlnirile Grupului de Lucru inițiat de către 

Municipiul Roman; 
● să elaboreze planul de lucru și etapele Proiectului şi să le prezinte 

partenerului, în vederea acordului comun asupra acestora; 
● să faciliteze accesul și să pună la dispoziția Partenerului expertiză oferită 

de specialiști recunoscuți la nivel internațional; 
● să faciliteze înfrăţirea și schimbul de bune practici cu alte oraşe din 

rețeaua internațională “Zero Waste”; 
● să deruleze campanii de educare și conștientizare aferente Strategiei “zero 

deșeuri” în parteneriat cu alți actori locali și/sau naționali; 
● să asigure promovarea Partenerului pe canalele oficiale Zero Waste 

România, după avizul obţinut de la acesta. 
 

B. Partenerul se obligă: 
 

● să desemneze o persoană de contact pe perioada derulării prezentului 

acord; 
● să inițieze un Grup de Lucru format din actorii locali relevanți, implicați 

în gestionarea deșeurilor și reprezentanți ai societății civile; 
● să inițieze un proiect de Hotărâre a Consiliului Local pentru organizarea și 

funcționarea pe teritoriul Municipiului Roman a unui  sistem de colectare 
a deșeurilor municipale pe baza unor soluții agreate aferente strategiei 
“zero deșeuri” pentru îndeplinirea obiectivelor ce revin autorităților 
publice locale în domeniul gestionării deșeurilor; 

● să introducă instrumentul financiar de cuantificare a serviciului de 
salubrizare “plăteşti pentru cât arunci”, conform legislației în vigoare; 

●  să implementeze măsuri de prevenire recomandate de către experții Zero 
Waste Romania și agreate în cadrul Grupului de Lucru; 

● să refuze orice proiecte noi de incinerare a deșeurilor municipale şi 

asimilabile, cu sau fără  recuperare de energie, inclusiv tehnologiile 

moderne (gazeificare, piroliză, arc de plasmă etc.), întrucât acestea susțin 
producerea deşeurilor, sabotează programele de prevenire şi reciclare şi au 

un impact negativ asupra sănătăţii publice, economiei locale şi mediului 

înconjurător;  
● să ofere, la cerere, informații și date cu privire la progresul înregistrat în 

atingerea angajamentelor asumate; 
● să sprijine Coordonatorul în organizarea campaniilor de educare și 

informare (contactare autorităţi, parteneri pentru gestiunea deşeurilor, 

implicare voluntari, comunicare cu mass media locală). 
● să anunţe Coordonatorul, în timp util, asupra oricăror modificări ce pot 

apărea.   
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IV. FORŢA MAJORĂ 

 

1. Nici una din Părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen 
şi/sau în mod corespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi 

incumbă în baza prezentului acord de parteneriat, dacă neexecutarea 

obligaţiei respective a fost cauzată de un eveniment imprevizibil la data 

încheierii acordului şi ale cărei consecinţe sunt de neînlăturat sau extrem 

de costisitoare pentru partea care îl invocă. Sunt considerate asemenea 

evenimente: războiul, calamităţile naturale, temperaturi extrem de 

ridicate sau de scăzute, grevele, restricţiile legale şi orice alt eveniment 

care este în afara controlului părţii care îl invocă. 
2. Partea care invocă evenimentul mai sus menţionat este obligată să aducă 

la cunoştinţa celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea 
acestuia şi să ia măsurile care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor respectivului eveniment. 

 
V. CONFIDENȚIALITATE 

 

1. Nici una dintre Părţi nu are dreptul, fără acordul în scris al celeilalte 

Părţi, să folosească informaţiile şi documentele obţinute sau la care are 

acces în timpul executării acestui acord, altfel decât pentru îndeplinirea 

obligaţiilor sale. Părţile convin să menţină confidenţiale tot timpul după 

data încheierii acestui acord şi pe o perioadă de 2 (ani) după încetarea 

acestuia indiferent de cauză şi să nu dezvăluie, raporteze, facă publice, 

direct sau indirect, să nu transfere sau să folosească în scopuri personale 

sau ale terţilor, informaţii confidenţiale primite sau obţinute ca rezultat 

al încheierii sau executării acestui acord sau furnizate de către sau în 
numele unei părţi.  
 

2. Obligaţiile stipulate la punctul 1. nu se aplică în cazul unei informaţii 

care: 
a) la data încheierii acestui acord face parte din categoria 

informațiilor de interes public așa cum sunt acestea definite 
potrivit Legii nr. 544/2001 cu modificările și completările 
ulterioare; 

b) devine parte din categoria informațiilor de interes public așa cum 
sunt acestea definite potrivit Legii nr. 544/2001 cu modificările și 

completările ulterioare, ulterior încetării prezentului acordului;  
c) este cerută a fi dezvăluită de către o autoritate publică 

competentă. 
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VI. ÎNCETAREA ACORDULUI  

 

1. Încetarea prezentului Acord de parteneriat poate avea loc prin voinţa 

comună a Părţilor sau voinţa uneia dintre Părţi, cu notificarea celeilalte 

Părţi cu 30 de zile înainte de data la care încetarea urmează să-și 
producă efectele. 

 
Prezentul acord a fost încheiat astăzi, __/__/_____, în două (2) exemplare, 

câte unul pentru fiecare parte . 
 
 
 
       MUNICIPIUL ROMAN                          Zero Waste Romania prin  
                                                                        Asociatia Institutul pentru Ecoinovare 
   Primarul Municipiului Roman                                  Vicepreședinte          
                    
        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                     
 
 
 
Director executive - Direcția Economică 
 
           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Director executiv - Direcția Juridică și Administrație Publică 
 
          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



 

                                    

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.                www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604,       E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 
Emitent: CABINET PRIMAR  
Nr. 22.700 din 22.11.2019 
 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului  de parteneriat 
pentru implementarea proiectului “Orașe Zero Deșeuri” 

 
 

Schimbările legislative cele mai importante din domeniul gestiunii 
deșeurilor sunt cele cu privire la creșterea țintelor de reciclare, limitarea 
cantităților de deșeuri permise la depozitare, impunerea colectării separate 

pentru anumite fluxuri de deșeuri din deșeurile municipale, tarifarea distinctă și 

implementarea instrumentelor economice. 
Stilul nostru de viață și obiceiurile noastre de consum produc, printre alte 

consecințe, o cantitate apreciabilă de deșeuri. Pe lângă impactul negativ asupra 
mediului și sănătății publice, deșeurile implică și o problemă socio-economică 
importantă. Modul de gestionare a deșeurilor trebuie reanalizat, în primul rând 
printr-o atitudine care previne generarea de deșeuri, favorizează reciclarea și 

reutilizarea lor, contribuind astfel la beneficii de mediu, economice și sociale. 
Având în vedere experiența pe care o deține Asociația Institutul pentru 

Ecoinovare şi ţinând cont de prevederile legale în vigoare cu privire la 

managementul deşeurilor, consider oportună colaborarea cu Fundația Zero 
Waste Europe reprezentată în România prin Asociația Institutul pentru 
Ecoinovare, în calitate de coordonator al Coaliției Zero Waste România, în 
vederea implementării proiectului “Orașe Zero Deșeuri”. 

 

Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre va fi transmis 

către Biroul Monitorizare mediu în vederea întocmirii raportului de specialitate. 
 

Iniţiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 
 



 

                                         

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 
Emitent: Birou Monitorizare mediu  
Nr. 22.817 din 25.11.2019 
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului  de parteneriat  
pentru implementarea proiectului “Orașe Zero Deșeuri” 

 
Modificările legislative survenite prin adoptarea O.U.G. nr. 74/2018  

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, 

a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 

deşeurilor de ambalaje şi a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 
aduc obligații noi pentru autorităţile administraţiei publice locale. Cele mai 
importante obligații sunt cele cu privire la creșterea țintelor de reciclare, 
limitarea cantităților de deșeuri permise la depozitare, impunerea colectării 

separate pentru anumite fluxuri de deșeuri din deșeurile municipale, tarifarea 
distinctă și implementarea instrumentului economic "plătește pentru cât arunci". 

Deșeurile municipale au o compoziție variabilă în funcție de zona în care 

acestea sunt generate, dar depind și de alti factori, cum sunt cei economici, 
respectiv puterea de cumpărare a populației, iar într-o mare măsură și de 

educația ecologică și grija cetățenilor față de mediu.  

Calitatea deșeurilor municipale depinde de o serie de factori cum sunt: 

numărul populației care locuiește în arealul respectiv, tipul sursei de generare     
(zona rezidențială, comercială, turistică, industrială), numărul și dimensiunea 

parcurilor sau a grădinilor publice, nivelul de trai al populației, sezonalitatea 
(influența anotimpurilor), aspecte culturale, etc.  

Cunoașterea compoziției deșeurilor este importantă pentru a decide modul 

de precolectare, colectare, tratare a deșeurilor și sistemul optim de aplicat. 
Pentru a proiecta un sistem efficient, trebuie să ținem cont de patru caracteristici 

principale ale deșeurilor: densitatea deșeurilor, umiditatea, valoarea calorifică a 

deșeurilor și raportul azot/carbon în biodeșeuri.  



 
Există anumiți factori care influenţează modul de generare a deșeurilor, 

iar principalul factor de influență este nivelul de trai și obiceiul de consum al 

populației. Cantitatea și structura deșeurilor depind de tipul de gospodărie astfel 

că, în zonele dens populate, aşa cum sunt blocurile, vom avea o structură diferită 

de zonele rezidențiale cu case individuale unde identificăm și deșeuri de grădină 

în cantitate semnificativă. În cazul gospodăriilor ocupate de familii cu copii 

structura deșeurilor diferă de cea a gospodăriilor ocupate de o singură persoană. 

Vârsta locuitorilor este un alt factor de influență, ținând cont de nevoile diferite 

în funcție de vârstă (mod de hrănire diferit, utilizarea scutecelor, etc). 
Un management eficient al deșeurilor precum și caracteristicile zonei și 

condițiile structurale trebuie văzute și analizate în context. În afară de 

circumstanțele economice și de infrastructură (ex: numărul de locuitori, 

accesibilitatea, rutele de transport, diversitatea economică) cadrul social și 

cultural sunt factori de influență foarte importanți. Acești factori au un impact 
determinant nu numai asupra evoluției calitative și cantitative a deșeurilor, dar 

pot să determine, de asemenea, eficiența măsurilor și tehnicilor de gestionare a 

deșeurilor. 
Având în vedere cele mai sus precizate, primul pas care trebuie făcut este 

realizarea unei evaluări preliminare. Echipa de specialiști „Zero Waste” poate 
oferi, cu titlu gratuit, analiza situației municipiului nostru și împreună cu toți 

factorii implicați în gestionarea deșeurilor municipale vom putea determina 
strategia cea mai potrivită în atingerea obiectivelor pe termen scurt, mediu și 

lung. 
 
Ţinând cont de cele arătate, apreciez faptul că proiectul este bine venit şi 

respectă legislaţia actuală privind protecţia mediului. 
 

 
 

Birou Monitorizare mediu, 
Irina Mariana SCORȚANU 


