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Nr.611/25.03.2020 

 

Către:  

Domnul Primar Daniel BĂLUȚĂ, Primăria Sectorului 4 al Municipiului București 

Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București 

 

Referitor la delegarea către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului București a încheierii 
contractelor de depozitare a deșeurilor 

 

În temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile publice și al Ordonanței de Urgență 
a Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, 

formulez prezenta 

SESIZARE 

Având în vedere obligațiile ce le revin consiliilor locale prin Hotărârea Consiliului General al 
Municipiului București privind delegarea către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului 

București a încheierii contractelor de depozitare a deșeurilor reziduale rezultate în urma procesului 

de sortare și tratare a acestora colectate de pe raza municipiului București, 

Având în vedere cantitățile enorme de deșeuri municipale eliminate prin depozitare de către 
Municipiul București – 74% din totalul deșeurilor municipale generate

1
, 

Având în vedere că depozitele de deșeuri din județul Ilfov afectează calitatea aerului, apei, 
solului și creează disconfort olfactiv, mirosul generat ajungând să fie simțit nu doar în localitățile din 
vecinătatea acestora, ci inclusiv în cartierele din București, afectând sănătatea cetățenilor, 

Cunoscând obligația României și asumarea de a atinge o țintă de reciclare de 50% pentru 
anul 2020, conform Directivei 2008/98/CE privind deșeurile, 

Recunoscând că valorificarea prin reciclare a deșeurilor este o normalitate în țările 
dezvoltate, iar implementarea acesteia trebuie accelerată în țara noastră, 

 

                                                
1
 Masterplanul pentru sistemul de management integrat al deșeurilor la nivelul Municipiului București, p. 18 
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Având în vedere obligațiile ce le revin, potrivit Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, 
subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiilor de dezvoltare 
intercomunitară ale acestora: 

- „să asigure colectarea separată pentru cel puţin deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă 
din deşeurile municipale, să stabilească dacă gestionarea acestor deşeuri se face în cadrul 

unui singur contract al serviciului de salubrizare şi să organizeze atribuirea conform deciziei 
luate”(art.17, alin.(1), lit.a); 

- „să implementeze *...+ instrumentul economic «plătește pentru cât arunci» bazat pe cel 
puţin unul dintre următoarele elemente: (i)volum; (ii)frecvenţă de colectare; (iii)greutate; 
(iv)saci de colectare personalizaţi”(art.17, alin.(1), lit.e); 

- „să stabilească în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea contribuției pentru 
economia circulară pentru cantitățile de deșeuri municipale destinate a fi depozitate care 
depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță prevăzuți în 
contracte”(art.17, alin.(1), lit.i), 

Vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări și solicitări: 

1. Vă rog să îmi comunicați dacă ați încheiat un contract de depozitare deșeuri, cu ce operator 
economic, pentru ce depozit și la ce dată. Vă rog să îmi transmiteți o copie a respectivului 
contract. 

2. În cazul în care până în prezent nu a fost încheiat un astfel de contract, cu ce operator 

economic veți încheia un contract de depozitare deșeuri menajere și la ce dată? 

3. Vă rog să îmi comunicați care va fi traseul deșeurilor, începând de la colectare și până la 
depozitare? 

4. Vă rog să îmi transmiteți o copie a contractului cu Operatorul de Salubrizare pentru 

gestionarea deșeurilor. 

5. Vă rog să îmi comunicați cu ce operatori economici ați încheiat contracte în vederea sortării și 
tratării deșeurilor? 

6. Vă rog să îmi comunicați ce cantitate din totalul deșeurile generate în Sectorul 4 este 

colectată lunar? 

7. Vă rog să îmi comunicați ce cantitate din deșeurile colectate din Sectorul 4 este sortată lunar? 

8. Vă rog să îmi comunicați care este cantitatea de deșeuri reciclată din totalul deșeurilor 
sortate generate în Sectorul 4? 

9. Vă rog să îmi comunicați care este cantitatea de deșeuri depozitată din totalul deșeurilor 
sortate generate în Sectorul 4? 

10. Care sunt indicatorii minimi de performanță care trebuie incluși în contractele de delegare a 
gestiunii serviciului de salubrizare conform prevederilor art. 17, alin.(1), lit.d) din Legea nr. 

211/2011 privind regimul deșeurilor? 
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11. Care sunt măsurile pe care le-ați luat pentru atingerea indicatorilor minimi de performanță 
din contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare? 

12. Operatorul de Salubrizare realizează preluarea deșeurilor separat, cel puțin  pe cele două 
categorii, fracție uscată (deșeurile reciclabile) și fracție umedă (ex. resturi alimentare)? Dacă 
nu, vă rog să îmi transmiteți care sunt motivele pentru care Operatorul de Salubrizare nu 

realizează preluarea deșeurilor separat, cel puțin pe cele două categorii, fracție uscată 
(deșeurile reciclabile) și fracție umedă (ex. resturi alimentare). 

Doresc ca informațiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic, pe adresa de email 

cornel.zainea@cdep.ro. 

De asemenea, vă solicit ca în măsura în care nu ați încheiat până în prezent un contract de 
depozitare deșeuri, să nu încheiați un astfel de contract cu niciun operator economic care 

administrează depozitele de deșeuri din județul Ilfov. 

Vă mulțumesc anticipat și am convingerea că vă veți asuma obligația de a avea un rol activ, 
acela de a susține colectarea separată a deșeurilor pentru salvarea acestor resurse care vor fi 
reciclate și utilizate pentru a obține produse noi, reducând consumul de resurse naturale și reducând 
în același timp cantitățile de deșeuri eliminate prin depozitare. 

 

Cu stimă, 

Cornel Zainea 

Deputat USR în Circumscripția electorală nr. 25, Ilfov 
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