
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E  

 
Nr. ___ din __.05.2021  

 
privind aprobarea  protocolului de colaborare privind colectarea deșeurilor 

de echipamente electrice și electronice și a deșeurilor de baterii portabile 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare nr. 32.645 din 04.05.2021 inițiat de către 
domnul Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum și raportul 
de specialitate nr. 32.925 din 05.05.2021 întocmit de către Biroul Monitorizare 
mediu; 
     Văzând avizul de legalitate nr. _____ din __.05.2021 al Secretarului 
general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.05.2021 al 
Comisiei pentru administrație publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 
___ din __.05.2021 al Comisiei juridice; 

Luând în considerile art. 59, alin. (1), lit. „a”, „d” – „g” din Legea nr. 
211/2011R privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;  
      În temeiul art. 129, alin. (2), lit. „e”, ale art. 139, art. 140, alin. (1), 
precum și cele ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 
 

H OTĂ R ĂŞTE :  
 

Art. 1. Se aprobă Protocolul de colaborare pentru aderarea Municipiului 
Roman  la campania națională “ROMÂNIA RECICLEAZĂ”, conform anexei la 
prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. (1) 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. 

  (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţii 
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, 
 George-Alexandru BĂLAN                               Gheorghe CARNARIU 
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Anexă la H.C.L. nr. ___ din __.05.2021 

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE PRIVIND COLECTAREA DEȘEURILOR DE 

ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE ȘI A DEȘEURILOR DE 

BATERII PORTABILE 

 
Potrivit prevederilor: 

 Legii nr. 211/2011R privind regimul deșeurilor, respective art. 59, alin. (1):  
„Autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv a municipiului Bucureşti, au 

următoarele obligaţii:  

A. la nivel de comune, oraşe şi municipii, inclusiv la nivelul municipiului 

Bucureşti:  

lit. a) asigură implementarea la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea 

deşeurilor asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană";   

lit. d) hotărăsc asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi ale administraţiei 

publice locale, cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii 

neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali pentru realizarea unor lucrări de 

interes public privind gestiunea deşeurilor, în condiţiile prevăzute de lege;   

lit. e) asigură şi răspund pentru colectarea separată, transportul, neutralizarea, 

valorificarea şi eliminarea finală a deşeurilor, inclusiv a deşeurilor menajere 

periculoase, potrivit prevederilor legale în vigoare;   

lit. f) asigură spaţiile necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, dotarea 

acestora cu containere specifice fiecărui tip de deşeu şi dezvoltă în mod 

corespunzător centrele înfiinţate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 5/2015 pentru a oferi populaţiei posibilitatea de a se debarasa, fără 

plată, de deşeuri de hârtie şi carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, 

ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi 

acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă;  

lit. g) asigură informarea locuitorilor prin mijloace adecvate şi prin postare pe 

site-ul propriu, asupra sistemului de gestionare a deşeurilor din cadrul localităţilor, 

inclusiv cu privire la centrele prevăzute la lit. f);” 

 O.U.G. nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, respectiv:  
Art.10, alin. (2): Unităţile administrativ-teritoriale prin autorităţile 

deliberative asigură, potrivit dispoziţiilor Legii serviciilor comunitare de utilităţi 

publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, colectarea DEEE 

provenite de la gospodăriile particulare; și 
Art. 28, alin. (1): Producătorii au obligaţia să asigure finanţarea colectării, 

tratării, valorificării şi eliminării în condiţii de protecţie a mediului a DEEE 

provenite de la gospodăriile particulare. 

(2) Pentru produsele care au fost introduse pe piaţă după data de 31 

decembrie 2006, fiecare producător este răspunzător de finanţarea operaţiunilor 

prevăzute la alin. (1) privind deşeurile provenite de la propriile produse. 

(3) Producătorul poate opta să îndeplinească obligaţia prevăzută la alin. (2) 

fie în mod individual, fie prin intermediul organizaţiilor colective. 

 H.G. nr. 1132/2008 privind deșeurile de baterii și acumulatori, respective art. 9, alin. 
(1): producătorii împreună cu autorităţile administraţiei publice locale iau măsurile 
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necesare pentru a optimiza colectarea separată a deşeurilor de baterii şi acumulatori 

în vederea minimizării eliminării bateriilor şi acumulatorilor ca deşeuri municipale 

nesortate, pentru a atinge un înalt nivel de reciclare; 
 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respective art. 129, alin. (2), lit. „b” 

și „e”. 
 

Definiții: 
 Deşeuri de echipamente electrice şi electronice sau DEEE - echipamentele 

electrice şi electronice  constituie deşeuri în sensul pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 
211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, inclusiv componentele, 
subansamblele şi produsele consumabile care fac parte integrantă din produs în 
momentul în care acesta devine deşeu; 

 Punct de colectare – spațiu ce aparține Colectorului Autorizat, unde, în virtutea 
prezentului Protocol, se colectează și se depozitează deșeurile de echipamente 
electrice și electronice până la transportul acestora către 
dezmembratorii/reciclatorii/valorificatorii autorizați; 

 DEEE provenite de la gospodării particulare - DEEE provenite de la gospodării 
particulare şi DEEE de origine comercială, industrială, din instituţii şi din alte surse 
care, datorită naturii şi cantităţii lor, sunt similare celor provenite de la gospodării 
particulare. Deşeurile provenite din EEE care ar putea fi utilizate atât de gospodării 
particulare, cât şi de utilizatori în afara gospodăriilor particulare sunt considerate 
drept DEEE provenite de la gospodării particulare. 
 

1. PĂRȚILE: 
Asociația Environ, cu sediul social în Strada George Bacovia, nr.1, Voluntari, Ilfov, 

adresă de corespondență în Strada Aromei, nr 88, etaj 1, sector 2, București, înregistrată sub 
nr. 31/17.09.2007, CUI RO 22484904, tel. 021.528.03.68, fax 021.528.03.70, e-mail: 
office@environ.ro, reprezentată de Roxana Puia, cu funcția de Director Marketing, denumită 
în continuare ENVIRON, 

Asociația Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor (SNRB) cu sediul social în 
Strada Marcel Iancu, nr. 3-5, sector 2, București, nr. de înregistrare 28/04.03.2010, CUI RO 
26655357, tel. 021.528.03.76, fax. 021.528.03.70, e-mail office@snrb.org, reprezentată de 
doamna Elena Ion, cu funcția de Președinte, denumită în continuare SNRB, 

și 
MUNICIPIUL ROMAN, cu sediul social în localitatea ROMAN, județ NEAMȚ, 

PIAȚA ROMAN-VODĂ, nr. 1, CUI 2613583, tel: 0233741119, fax 0233741604, e-mail 
mediu@primariaroman.ro, reprezentată de LEONARD ACHIRILOAEI, cu funcția de 
PRIMAR,  tel. contact 0233740165, denumită în continuare BENEFICIAR. 
 

Mai jos denumite în mod colectiv ,,Părțile” au convenit încheierea prezentului Protocol 
(”Protocol”) având următoarele prevederi: 
 

2. OBIECTUL PROTOCOLULUI – CAMPANIA ROMÂNIA RECICLEAZĂ 
 

2.1. Obiectul Protocolului îl constituie colaborarea Părților în vederea: 
2.1.1. organizării serviciului de colectare selectivă a deșeurilor provenite din 
echipamente electrice și electronice (definite conform OUG nr. 5/2015) și deșeurilor de 
baterii și acumulatori portabili (definite conform HG nr. 1132/2008) prin efectul legii; 
2.1.2. promovării campaniilor de educare, informare și conștientizare a populației 
în domeniul colectării selective a DEEE și DBA, conform legii, pe raza UAT ROMAN; 
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2.1.3. organizării campaniilor de colectare selectivă a deșeurilor de echipamente 
electrice și electronice și bateriilor și acumulatorilor portabili uzați provenite de la 
gospodăriile particulare. 
2.2. Asociația ENVIRON în calitate de structură de transfer responsabilitate a 
producătorilor de echipamente electrice și electronice, se obligă să preia în condițiile 
prezentului Protocol, pentru tratare, valorificare și reciclare, cantitățile de DEEE aparținând 
categoriilor de deșeuri pentru care a fost licențiată. 
2.3. Asociația SNRB, în calitate de structură de transfer responsabilitate a 
producătorilor de baterii și acumulatori, se obligă să preia în condițiile prezentului Protocol, 
pentru tratare, valorificare și reciclare, cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori 
portabili aparținând categoriilor pentru care a fost licențiată. 
Codurile de deșeuri utilizate vor fi: 16 02 DEEE și 16 06 DBA. 
2.4. Categoriile de DEEE care se supun obiectului acestui Protocol sunt: 
 
    Grupa 
    DEEE 

 
Descriere grupă 

Descriere conform  
subcategoriilor din 
OUG nr. 5/2015 

      CFC Aparate de răcire și congelare 1a-d, 8f, 10b, c 
      
      LDA 

Aparate de uz casnic de mari dimensiuni, aparate 
de aer condiționat, inclusiv echipamente sportive, 
distribuitoare automate 

 
1e-r, 7c-f,10a-e 

 
      SDA 

Aparate de uz casnic de mici dimensiuni, inclusiv 
echipamente de larg consum, jucării și 
echipamente sportive, dispozitive medicale, 
instrumente de supraveghere și control 

 
2a-e, 4a-h, 7a-e,  
8a-h, 9a-e, 5a 

      IT&C Aparate IT și telecomunicații de mari și mici 
dimensiuni 

3a-d, 3h, 3c, 3f-t 

      CRT Toate tipurile de echipamente cu tub catodic 3d, 4b, 7c, 9e 
      LCD Toate tipurile de echipamente cu ecran plat 3d, 4b 

SCULE 
ELECTRICE 

Unelte electrice și electronice de mari și mici 
dimensiuni 

6a-h  

 
2.5. Categoriile de DBA care se supun obiectului acestui Protocol sunt: 
 

 
 
 
 
 

        Baterii portabile  

1a Alcaline 
1b Litiu 
1c Zinc carbon 
1d Zinc aer 
1e Oxid de mercur 
1f Oxid de argint 
1g Ansamblu de baterii 
1h Altele 
2a Nichel Cadiu 
2b Plumb 
2c Nichel Metal Hidrura
2d Litiu ion 

2e Litiu polimer 

2f Altele 
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2.6. Cedarea în folosință cu titlu gratuit, de către ENVIRON, și respectiv SNRB, către 
Beneficiar, a infrastructurii necesare pentru colectarea selectivă a DEEE și DBA, proprietate 
ENVIRON/SNRB, în vederea colectării selective a deșeurilor tip DEEE și bateriilor și 
acumulatorilor portabili uzați. 
2.7. Preluarea DEEE spre reciclare și valorificare, în urma comenzilor primite de la 
Beneficiar, către un operator autorizat sub coordonarea ENVIRON, în condițiile prezentului 
Protocol. 
2.8. Cantitățile de DEEE și DBA preluate cu titlu gratuit de la punctele de colectare 
ale Beneficiarului, vor fi recepționate la destinație prin reprezentanți desemnați ai Părților, în 
prezența cărora se execută și operațiunile de numărare/cântărire. 
 

3. DURATA PROTOCOLULUI 
 

3.1. Durata Protocolului este de 1 an începând de la data semnării lui și se prelungește 
automat, la expirare, cu perioade de câte un an, dacă niciuna dintre Părți nu face o notificare 
scrisă contrară, în prealabil cu 30 zile. 
3.2. La expirarea/ încetarea prezentului Protocol de colaborare, ENVIRON și SNRB 
vor ridica recipientele/ infrastructura pusă la dispoziția beneficiarului și predată pe bază de 
proces verbal de predare primire. 
 

4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
 
4.1. BENEFICIARUL are următoarele obligații: 

 

a. Să sprijine organizarea de campanii de colectare selectivă a deșeurilor de 
echipamente electrice și electronice (DEEE) și a celor de baterii și acumulatori 
portabili (DBA) de la populație, periodic, cel puțin o dată la fiecare 6 luni inițiate de 
către ENVIRON și/sau SNRB; 

b. Să promoveze campaniile de informare și conștientizare a populației din municipiul 
ROMAN privind importanța colectării selective a DEEE/DBA portabili și reciclării 
acestora cu obiectivul de a stimula un comportament responsabil față de deșeuri 
inițiate de către ENVIRON și/sau SNRB; 

c. Să aloce spații pentru colectarea și depozitarea DEEE/DBA, să autorizeze derularea 
de campanii de colectare și activitățile de promovare (postare afișe, distribuire flyere, 
etc.) și să promoveze serviciul gratuit de colectare DEEE/DBA prin distribuirea de 
afișe și flyere puse la dispoziție de către ENVIRON și SNRB; 

d. Să predea toate deșeurile DEEE și DBA colectate de la populație în cadrul 
campaniilor desfășurate sub egida ROMÂNIA RECICLEAZĂ; 

e. În cazul în care Beneficiarul solicită înființarea unui centru fix, permanent de 
colectare, are obligația de a preda minim 10 tone de deșeuri DEEE și DBA pe an 
către ENVIRON și SNRB; 

f. Să nu spargă/ dezasambleze deșeurile de echipamente electrice si electronice; 
g. Să notifice ENVIRON/SNRB când a colectat minim 80 kg sau 2 mc DEEE sau 20 kg 

DBA portabili, în vederea ridicării lor, la numărul de telefon 031.827.0000, la 
numărul de fax 021.528.03.70 sau pe e-mail la adresa logistica@environ.ro; 

h. Să predea deșeurile DEEE și DBA colectate în cadrul campaniilor organizate de către 
ENVIRON și/sau SNRB exclusiv către operatorii autorizați ENVIRON/SNRB; 

i. Să întocmească și să semneze documente din care să reiasă cantitatea de deșeuri 
predată, asemenea documente trebuie semnate de reprezentanții ambelor Părți, 
urmând ca ENVIRON și SNRB să poată fi reprezentanți de colectorul autorizat; 

j. Să asigure derularea acțiunilor de colectare în condiții de siguranță cu sprijinul 
Poliției locale Roman; 
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k. La încetarea Protocolului de colaborare, să predea în bună stare recipientele, 
proprietate a ENVIRON/SNRB. 
 

4.2. ENVIRON și SNRB au următoarele obligații: 
 
a) Să doteze Beneficiarul, după caz și în funcție de cantitățile periodic generate, cu 

infrastructură de colectare adecvată ( containere adecvate, alte mijloace de colectare); 
b) Să predea containerele de colectare separată a deșeurilor de tip DEEE și DBA, 

precum și materialele necesare pentru comunicarea, informarea și colectarea 
DEEE/DBA cu proces verbal; 

c) Să pună la dispoziția Beneficiarului un număr de call center pentru preluarea 
comenzilor de colectare: 031.827.0000 

d) Să ridice și să transporte deșeurile (direct sau prin colectori autorizați), sub condiția 
îndeplinirii cantității minime de către Beneficiar, în termen de 5 zile lucrătoare de la 
primirea solicitării de colectare; 

e) Să prezinte Beneficiarului documente din care să reiasă ca DEEE-urile preluate au 
fost predate spre reciclare/valorificare către o societate autorizată; 

f) Să se asigure că deșeurile colectate vor fi reciclate de către un reciclator autorizat, în 
condiții de calitate, cu folosirea celor mai bune tehnologii disponibile, toate aceste 
operațiuni efectuându-se pe cheltuiala ENVIRON/SNRB; 

g) Să sprijine Beneficiarul în organizarea si derularea campaniilor de informare și 
colectare selectivă; 

h) Să realizeze materiale de comunicare și informare și să le pună la dispoziția 
Beneficiarului; 

i) Montajul, eventualele reparații sau înlocuiri, mentenanța la cerere, cât și recipientele 
în sine vor fi asigurate în mod gratuit de ENVIRON/SNRB, pe toată perioada 
Protocolului de colaborare, cu mențiunea că rămân proprietatea ENVIRON/SNRB 
urmând a fi returnate la încetarea lui; 

j) ENVIRON/SNRB își rezervă dreptul de a dimensiona tipurile și dimeniunile 
recipientelor puse la dispoziție, în funcție de specificul localității, pentru a asigura un 
serviciu optim la dispozitia populației. Beneficiarul poate achiziționa direct, contra 
cost, orice alte dotări suplimentare (pubelă, remorcă, rulotă, container, etc.). 
 

5. NEUTRALITATE 
 

5.1. ENVIRON și SNRB, în calitate de asociații constituite în temeiul OG 26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, având drept unice obiective gestiunea DEEE respectiv DBA, 
colaborează cu Beneficiarul exclusiv în vederea îndeplinirii obiectului prezentului Protocol, 
așa cum acesta este prevăzut la Capitolul 2. 
5.2. Este interzis oricărei persoane fizice din cadrul structurii organizatorice a Beneficiarului 
sau oricărei persoane fizice afiliată în vreun fel cu Beneficiarul: 

- utilizarea denumirii sau a logo-ului ENVIRON, respectiv SNRB în orice scop străin 
de realizarea obiectului prezentului Protocol, îndeosebi orice fel de acțiuni cu caracter 
politic, electoral ori de natură similară, 

- publicitatea politică sau electorală realizată prin răspândirea în public a informațiilor 
referitoare la proiectele desfășurate de către Beneficiar în colaborare cu ENVIRON, 
respectiv SNRB, 

- prezentarea activităților desfășurate ca fiind rezultatul unor demersuri private, de grup 
sau politice, în afara cadrului trasat de Codul administrativ, respectiv a obiectivelor 
prevăzute în sarcina Beneficiarului, 
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- orice altă acțiune similară celor menționate cu titlu exemplificativ mai sus.  
5.3. Beneficiarul va lua toate măsurile interne necesare asigurării respectării de către 
salariați, colaboratori, prestatori ori de către alte persoane care acționează în numele său a 
prevederilor aliniatului anterior, orice încălcare a acestor dispozitii atrăgând după sine 
terminarea de îndată a Protocolului, fără să fie necesară intervenția instanței de judecată ori a 
altei autorități publice competente. 
 

6. FORȚA MAJORĂ  
 

Niciuna dintre părți nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod 
necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului 
Protocol, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost 
cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege. 
 

7. NOTIFICĂRI 
 

7.1. În accepțiunea Părților, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, 
este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa prevăzută în partea introductivă a 
prezentului Protocol. Pentru notificările transmise prin fax sau email, acestea se consideră 
primite în prima zi lucrătoare după cea în care au fost expediate. Notificările electronice nu 
vor fi luate în considerare de niciuna dintre Părți dacă nu sunt confirmate prin intermediul 
uneia dintre modalitățile anterior menționate.  
7.2. ENVIRON/SNRB pot trimite în format electronic la adresele de contact 
comunicate de Beneficiar, informări cu privire la modificări de legislație, campanii de 
colectare, alte informații relevante.   
Persoanele de contact desemnate de părți pentru derularea prezentului Protocol, sunt 
următoarele: 
 

 Pentru MUNICIPIUL ROMAN  
o Irina Ganea             irina.ganea@primariaroman.ro 

                                           mediu@primariaroman.ro 
o Georgiana Petrea    mădălina.petrea@primariaroman.ro 

                               eco@primariaroman.ro 
 

 Pentru ENVIRON/SNRB:   
o  Roxana Puia          roxana.puia@environ.ro 
o  George Eni            george.eni@environ.ro 

 

8. CLAUZE FINALE 
 

8.1. Modificarea prezentului Protocol se face numai prin Act adițional încheiat între 
Părți. 
Prezentul Protocol reprezintă voința Părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre 
acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 
8.2. Prezentul Protocol încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unui 
tribunal arbitral sau a instanței judecătorești în cazul în care una dintre Părți : 

- nu își execută una dintre obligațiile esențiale enumerate în prezentul Protocol; 
- cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul Protocol fără acordul 

celeilalte Părți; 
- în termen de 15 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoștință 

faptul că nu și-a executat ori își execută în mod necorespunzător oricare dintre 
obligațiile ce-i revin. 
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8.3. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului Protocol o va 
notifica celeilalte Părți, cu cel puțin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și 
producă efectele. 
8.4. Rezilierea prezentului Protocol nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja 
scadente între Părți. 
 

Prezentul Protocol a fost încheiat astăzi ........................, într-un număr de 3 (trei) 
exemplare, cu valoare egală, câte unul pentru fiecare Parte. 
 
 
Asociația Environ Asociația SNRB MUNICIPIUL ROMAN 
    Roxana Puia      Elena Ion        Leonard Achiriloaei 
Director Marketing      Președinte                 Primar 
   

 
 
 

        Gheorghe Carnariu 
             Secretar general 
   

 
 
 

 
 

                Irina Ganea 
   Șef Birou Monitorizare mediu
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REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului de 
colaborare privind colectarea deșeurilor de echipamente electrice 

și electronice și a deșeurilor de baterii portabile 
 

 
Modificările 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.  
Ținând cont de faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice 

au regim special, producătorii de echipamente electrice, electronice, baterii și 

acumulatori împreună cu autorităţile administraţiei publice locale trebuie să 

implementeze măsurile necesare pentru a optimiza colectarea separată a acestor 
tipuri de deşeuri în vederea minimizării eliminării lor ca deşeuri municipale 

nesortate și pentru a atinge un înalt nivel de reciclare. 
Municipiul Roman continuă să se implice să asigure colectarea separată, 

transportul, neutralizarea, valorificarea şi eliminarea finală a deşeurilor, inclusiv 
a deşeurilor menajere periculoase, potrivit prevederilor legale în vigoare.   

Având în vedere experiența pe care o dețin Asociația Environ și Asociația 

Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor, consider oportună colaborarea cu 

aceste asociații, în vederea aderării la campania națională “România 
Reciclează”. 

 

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, 

Leonard ACHIRILOAEI 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare 
privind colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice și a 

deșeurilor de baterii portabile 
 
În urma examinării referatului de aprobare și a proiectului de hotărâre 

elaborate de domnul Leonard Achiriloaei - primarul municipiului Roman - în 
calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrat cu numărul 32.645 din 
data de 04.05.2021, pot afirma următoarele: 

 

Corelând prevederile legislative în domeniul gestionării deșeurilor de 

echipamente electrice, electronice, baterii și acumulatori: 
➢ Legea nr. 211/2011R privind regimul deșeurilor  
ART.59, Alin. (1) Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele 

obligaţii: A. la nivel de comune, oraşe şi municipii:  
lit. a) asigură implementarea la nivel local a obligaţiilor privind 

gestionarea deşeurilor asumate prin Tratatul de aderare a României la 
Uniunea Europeană;   

lit. d) hotărăsc asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi ale 

administraţiei publice locale, cu persoane juridice române sau străine, cu 

organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali pentru realizarea 
unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor, în condiţiile 
prevăzute de lege;   

lit. e) asigură şi răspund pentru colectarea separată, transportul, 

neutralizarea, valorificarea şi eliminarea finală a deşeurilor, inclusiv a 
deşeurilor menajere periculoase, potrivit prevederilor legale în vigoare;   

lit. f) asigură spaţiile necesare pentru colectarea separată a 

deşeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deşeu 

şi dezvoltă în mod corespunzător centrele înfiinţate potrivit prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 pentru a oferi populaţiei 

posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deşeuri de hârtie şi carton, 

sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deşeuri de 



 
echipamente electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori şi 
deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă;  

lit. g) asigură informarea locuitorilor prin mijloace adecvate şi prin 

postare pe site-ul propriu, asupra sistemului de gestionare a deşeurilor 

din cadrul localităţilor, inclusiv cu privire la centrele prevăzute la lit. f); 
➢ O.U.G. nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și 

electronice:  
Art. 10, Alin. (2): Unităţile administrativ-teritoriale prin autorităţile 

deliberative asigură, potrivit dispoziţiilor Legii serviciilor comunitare de 

utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, colectarea 
DEEE provenite de la gospodăriile particulare; 

Art. 28, Alin. (1) Producătorii au obligaţia să asigure finanţarea 

colectării, tratării, valorificării şi eliminării în condiţii de protecţie a mediului a 

DEEE provenite de la gospodăriile particulare. 
Alin. (2) Pentru produsele care au fost introduse pe piaţă după data de 

31.12.2006, fiecare producător este răspunzător de finanţarea operaţiunilor 

prevăzute la alin. (1) privind deşeurile provenite de la propriile produse. 
Alin.(3) Producătorul poate opta să îndeplinească obligaţia prevăzută la 

alin. (2) fie în mod individual, fie prin intermediul organizaţiilor colective. 
➢ H.G. nr. 1132/2008 privind deșeurile de baterii și acumulatori,  
Art. 9, Alin. (1) producătorii împreună cu autorităţile administraţiei 

publice locale iau măsurile necesare pentru a optimiza colectarea separată a 

deşeurilor de baterii şi acumulatori în vederea minimizării eliminării bateriilor 

şi acumulatorilor ca deşeuri municipale nesortate, pentru a atinge un înalt nivel 

de reciclare;  
 

am constatat că sunt îndeplinite condițiile de legalitate.  
 

Având în vedere invitația nr. 26.370/06.04.2021 primită de la Asociația 
Environ care împreună cu Asociația Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor 
ne propun participarea la ediția a VI-a a campaniei naționale ROMÂNIA 
RECICLEAZĂ și luând în considerare faptul că asociațiile mai sus numite dețin 

Licențele de operare nr. 3/30.01.2020 cu valabilitate până în data de 30.01.2023 

și nr. 11/19.12.2019 cu valabilitate până în data de 18.12.2022 emise de către 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și susținut de deschiderea locuitorilor 
municipiului Roman de a participa la campanii naționale sau locale de colectare 
a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), consider că este 

oportună aderarea Municipiului Roman la campania ROMÂNIA RECICLEAZĂ. 
 
Ţinând cont de cele arătate, apreciez faptul că proiectul este bine venit şi 

respectă legislaţia actuală privind protecţia mediului. 
 

Șef Birou Monitorizare Mediu 
Irina GANEA 


