
Anexa nr. 3  la Hotarârea Consiliului Local nr. ........../ 2021 

 

Indicatori tehnici corelaţi cu ţintele/obiectivele asumate la nivel naţional 

 

a. anul 2021, pentru facilitarea sau îmbunătățirea valorificării deșeurilor, se vor introduce 

sisteme de colectare separată pe minimum 4 fracţii respectiv: hârtie, mase plastice, metale şi sticlă.  

 În situaţia în care nu este posibilă, din punct de vedere tehnic, economic, al protecţiei mediului, 

al sănătăţii populaţiei şi al respectării standardelor de calitate necesare pentru sectoarele de reciclare 

corespunzătoare, implementarea unui sistem de colectare separată pe minimum 4 fracţii, autoritatea 

administraţiei publice locale au obligaţia să implementeze un sistem de colectare separată a 

deşeurilor municipale pe minimum 2 fracţii, umed şi uscat, şi de sortare prin care să obţină cel puţin 

cele 4 fracţii amintite mai sus. (conform art.2 din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare); 



b. atingerea, până la 31.12.2021, a unui nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare a 

deşeurilor cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile 

menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare 

deşeurilor care provin din gospodării, de minimum 60% din masa totală (conform art.17 din Legea nr. 

211/2011, republicată cu modificările şi completările ulterioare);  

An Activitate ŢINTA/OBIECTIV Sursa de finanţare Responsabil 

31.12.2021 Obligaţii anuale 
privind nivelul de 
pregătire pentru 
reutilizare şi reciclare 
a deşeurilor cel puţin 
pentru deşeurile de 
hârtie, metal, plastic şi 
sticlă provenind din 
deşeurile menajere 
sau, după caz, din alte 
surse, în măsura în 
care aceste fluxuri de 
deşeuri sunt similare 
deşeurilor care provin 
din gospodării 

minimum 60% 
din masa totală 

-Taxa/Tarif 
salubrizare 

-Fonduri U.E 

-Fonduri 
guvernamentale 

-Fonduri ale 
administraţiei 
publice locale 
PODGORIA 

Comuna 
PODGORIA 
şi/sau 
Operatorul 
serviciului de 
Salubrizare 

 



c. atingerea, începând cu 31.12.2020, a unui nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi 

alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere rambleiere care utilizează 

deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri 

nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi demolări (conform Legii nr. 211/2011, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare); 

An Activitate ŢINTA/OBIECTIV Sursa de 

finanţare 

Responsabil 

31.12.2021 Obligaţii anuale 
privind nivelul de 
pregătire pentru 
reutilizare, reciclare şi 
alte operaţiuni de 
valorificare materială, 
inclusiv operaţiuni de 
umplere, rambleiere 
care utilizează deşeuri 
pentru a înlocui alte 
materiale, ale 
persoanele juridice pe 
numele cărora sunt 
emise  autorizaţiile de 
construcţie/desfiinţare 

minimum 70% 
din cantitatea de 
deşeuri provenite 
din activităţile de 
construcţii  

-Taxa/Tarif 
salubrizare 

-Fonduri U.E 

-Fonduri 
guvernamentale 

-Fonduri ale 
administraţiei 
publice locale 
PODGORIA 

Comuna 
PODGORIA 
şi/sau 
Operatorul 
serviciului de 
Salubrizare 

 



d. reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate la 35% din cantitatea 

totală generată, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995, într-un interval de maximum 15 ani de 

la data de 16 iulie 2001, adică până în anul 2020 (conform art.6 alin.(2) lit.c) şi alin.(3) din H.G. nr. 

349/2005 privind depozitarea deșeurilor cu modificările şi completările ulterioare); 

An Activitate ŢINTA/OBIECTIV  Responsabil 

31.12.2021 Obligaţii anuale 
privind reducerea 
cantității de deșeuri 
biodegradabile 
municipale depozitate 
la 35% din cantitatea 
totală generată, 
exprimată gravimetric 

minimum 35% 
din cantitatea 
total generată 

-Taxa/Tarif 
salubrizare 

-Fonduri U.E 

-Fonduri 
guvernamentale 

-Fonduri ale 
administraţiei 
publice locale 
PODGORIA 

Comuna 
PODGORIA 
şi/sau 
Operatorul 
serviciului de 
Salubrizare 

 

e. Valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie a minimum 

60% din greutatea deşeurilor de ambalaje - termen anual (conform cu Legea 249/2015 privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje); 



f. Reciclarea a minimum 55% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile 

de ambalaje, cu realizarea valorilor minime pentru reciclarea fiecărui tip de material conţinut în 

deşeurile de ambalaje - termen anual: 

 60% din greutate pentru sticlă; 

 60% din greutate pentru hârtie/carton; 

 50% din greutate pentru metal; 

 15% din greutate pentru lemn; 

 22,5% din greutate pentru plastic, considerându-se numai materialul reciclat sub formă de 

plastic. 

g. Producătorii de EEE au obligaţia de a asigura o rată de colectare de minim 45 %  - termen 

2017÷2020 ( conform cu OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice); 

An Activitate ŢINTA/OBIECTIV  Responsabil 

31.12.2021 Obligaţii anuale 
privind asigurarea 
ratei minime de 
colectare EEE 

minimum 45%  -Taxa/Tarif 
salubrizare 

-Fonduri U.E 

-Fonduri 
guvernamentale 

-Fonduri ale 
administraţiei 
publice locale 

Comuna 
PODGORIA 
şi/sau 
Operatorul 
serviciului de 
Salubrizare 



PODGORIA 

 

h. Producătorii de EEE au obligaţia de a asigura o rată de colectare de minim 65 % - termen 

începând cu 2021( conform cu OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice); 

i. Producătorii de EEE sunt obligaţi să se asigure că pentru toate DEEE colectate separat se 

îndeplinesc următoaele obiectivele minime pentru DEEE incluse în Anexa 1( conform cu OUG 5/2015 

privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice): Termen până la 14.08.2018 

 Valorificare: 

 85% pentru DEEE incluse în categoria 1 sau 10 

 80% pentru DEEE incluse în categoria 3 sau 4 

 75% pentru DEEE incluse în categoriile 2,5-8 sau 9 

 Pregătire pentru reutilizare şi reciclare pentru DEEE incluse în categoria: Termen până la 

14.08.2018 

 80% pentru DEEE incluse în categoria 1 sau 10 

 70% pentru DEEE incluse în categoria 3 sau 4 

 55% pentru DEEE incluse în categoriile 2,5-8 sau 9 

 Reciclarea a 80% din lămpile cu descărcare în gaze - termen până la 14.08.2018 



k. Producătorii de EEE sunt obligaţi să se asigure că pentru toate DEEE colectate separat se 

îndeplinesc următoarele obiectivele minime pentru DEEE ( conform cu OUG 5/2015 privind deşeurile 

de echipamente electrice şi electronice) incluse în Anexa 2 - termen începând cu 15.08.2018: 

 Valorificare: 

 85% pentru DEEE incluse în categoria 1 sau 4 

 80% pentru DEEE incluse în categoria 2 

 75% pentru DEEE incluse în categoria 5 sau 6 

 Pregătire pentru reutilizare şi reciclare: 

 80% pentru DEEE incluse în categoria 1 sau 4 

 70% pentru DEEE incluse în categoria 2 

 55% pentru DEEE incluse în categoria 5 sau 6 

 Reciclarea a 80% din DEEE incluse în categoria 3 

 l. Colectarea a minim 45% din deşeurile de baterii şi acumulatori portabili (conform cu HG 

1132/2018 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori cu 

modificările şi completările ulterioare) - Termen permanent. 

 m.Conectarea în proporţie de 100% a populaţiei comunei PODGORIA la serviciul de salubrizare - 

termen 31.12.2021 - Responsabil Autorităţile administraţiei publice locale PODGORIA şi/sau 

Operatorul serviciului de Salubrizare. 


