
 

ROMÂNIA                  

JUDEŢUL SĂLAJ                       

COMUNA CRASNA                              

CONSILIUL LOCAL           

HOTĂRÂREA Nr.31. 
Din data de 28.05.2013. 

 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de colectare selectivă a 

ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje în COMUNA CRASNA 
 

Consiliul local al comunei CRASNA; 

Având în vedere:  

- Expunerea de motive a primarului nr.4865/22.05.2013; 

- raportul compartimentului de resort nr.4866/22.05.2013; 

- avizul comisiei de specialitate nr.4867/22.05.2013; 

- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică ; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei Naţionale de Gestionare a 

Deşeurilor şi a Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor, modificată şi completată prin H.G. nr. 

358/2007;  

- Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje  

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 78/ 2000 privind regimul deşeurilor aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 426/2001 modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 61/2006, aprobată prin 

Legea nr. 27/2007 ; 

- O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului ; 

- H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor ; 

- Ordonanţa de Urgenţă nr.16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile; 

- Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea 

listei cuprinzand deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, care abrogă HG 155/1999;  

- prevederile art.36, alin.(2) lit.b) şi alin.4 lit.e) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 

locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art. 45,alin.2, lit.e) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare,  
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă „ Regulamentul privind colectarea selectivă a ambalajelor şi a deşeurilor din 

ambalaje în Comuna Crasna”, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

comunei şi SC CRASNA SERV SRL.  

 Art.3.Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei 

competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ. 
 Art.4. Prezenta hotărâre se comunica cu: 

- Prefectura judeţului Sălaj, direcţia Juridică – Contencios ; 

- Primarul comunei; 

- SC CRASNA SERV SRL 

- Compartiment Poliția locală; 

- Site: www.primariacrasna.ro; 

- Dosar hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               

      Kiss Istvan                     Contrasemnează: 

                       SECRETARUL  comunei, 

             Lazar Veturia 

 

http://www.primariacrasna/


 

 

ROMÂNIA            Anexa nr.1. 

JUDEȚUL SĂLAJ                    la HCL nr.31. 

COMUNA CRASNA                din data de 28.05.2013. 

CONSILIUL LOCAL 

 

Regulament privind activitatea de colectare  

selectivă a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje în COMUNA CRASNA 
 

I. CONSIDERAŢII GENERALE 

Art. 1. Gestionarea, evidenţa şi colectarea selectivă a ambalajelor si a deşeurilor de ambalaje 

(materiale recuperabile şi reciclabile) este reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 21 / 2002, în 

Legea nr. 211 / 2011, în Legea nr. 132 / 2010, în Hotărârea Guvernului nr. 856 / 2002 şi în Hotărârea 

Guvernului nr. 621 / 2005 prin care se stabilesc regulile şi obligaţiile privind colectarea selectivă a 

ambalajelor si a deşeurilor din ambalaje. 

Art.2 .Scopurile activităţii de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile sunt minimizarea 

cantităţii de deşeuri supuse depunerii definitive, reintroducerea în circuitul economic a materialelor cu 

potenţial energetic mare sau deficitare în vederea conservării si protecţiei mediului şi protecţia sănătăţii 

populaţiei. 

Art.3. În comuna CRASNA pentru colectarea ambalajelor si a deşeurilor de ambalaje de la 

populaţie, instituţii, organizaţii şi agenţi economici, transportul, sortarea şi valorificarea acestor 

materiale este autorizată exclusiv Societatea Comercială CRASNA SERV S.R.L. în conformitate cu 

Contractul de delegare a serviciului public de salubrizare nr. 8030/05.09.2012  şi cu autorizaţiile şi 

licenţele emise de autortăţile competente. 

Art.4. Prin colectare selectivă se înţelege colectarea diferenţiată de la sursă (populatie, instituţii, 

organizaţii şi agenţi economici) a ambalajelor si a deşeurilor de ambalaje pe tipuri sau sortimente de 

materiale. 

Materialele provenind din ambalaje ce se colectează selectiv sunt: 

- hârtia şi cartonul; 

- materialele plastice ; 

- metalele; 

- sticla; 

- materialele compozite. 

 

II. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

Art. 5. Precolectarea. 

1). La asociaţiile de proprietari materialele reciclabile se colectează în containere din polietilenă de 0,6 

- 1,1 m.c. dispuse în baterii de câte 2 bucăţi în punctele de colectare amenajate sau în pubele de 0,12 – 

0,24 m.c. amplasate în aproperea blocurilor. 

Fiecare container se inscripţionează în vederea precizării destinaţiei, iar codurile de culori sunt stabilite 

astfel: 

- containerele / pubelele de culoare albastră sunt destinate colectării hârtiei şi cartonului; 

- containerele / pubelele de culoare galbenă sunt destinate colectării materialelor plastice, metalelor şi 

sticlei. 

Containerele / pubelele vor fi prevăzute cu orificii de umplere poziţionate pe capac. 

Înălţimea maximă de poziţionare a recipienţilor va fi de maxim 1,2 m pentru a permite accesul copiilor. 

2). Amplasamentul bateriilor de containere în perimetrul comunei pe domeniul public va fi stabilit de 

serviciile de specialitate din cadrul Primariei Comunei CRASNA de comun acord cu S.C. CRASNA 

SERV S.R.L., urmărindu-se: 

-amplasarea în zonele dens populate sau cu vad comercial; 

-accesul facil al populaţiei si mijloacelor auto ce deservesc această activitate; 



3). În viitor se vor putea amplasa pentru colectarea selectivă şi containere tip clopot cu capacitatea de 

câte 2 m.c corespunzând următoarelor coduri de culori: 

- albastre pentru hârtie şi carton 

- galbene (capac galben) pentru materialele plastice 

- verzi pentru sticlă 

4). Locuitorii comunei proprietari de imobile (case) vor primi lunar saci menajeri de 60 de litri destinaţi 

colectării selective a deşeurilor reciclabile. Operatorul de salubritate va prelua deşeurile direct de la 

sursă prin sistemul “ din uşă în uşă”. 

5). Instituţiile publice, organizaţiile şi agenţii economici vor selecta deşeurile reciclabile la sediile lor 

de unde acestea vor fi preluate de utilaje destinate ale S.C. CRASNA SERV S.R.L. conform 

programului sau la solicitarea telefonică pentru cantităţi mari (peste 1,5 m.c.) 

Art. 6. Colectarea si transportul ambalajelor si a deşeurilor din ambalaje. 

1). S. C. CRASNA SERV S.R.L. va întocmi grafice de colectare lunare şi anuale ce vor fi transmise 

utilizatorilor / beneficiarilor serviciului cu fiecare factură şi aduse la cunostinţa serviciului de 

specialitate din cadrul Primariei Comunei CRASNA. 

2). Frecvenţa de ridicare a containerelor / pubelelor/sacilor va fi de cel puțin o dată pe săptămână. În 

timpul manipulării şi pe parcursul transportului vor fi luate măsuri de evitare a împrăştierii materialelor 

pe carosabil. 

3). Preluarea deşeurilor de ambalaje de la casele individuale se va face de două ori pe lună direct de la 

sursă. 

Art. 7 .Sortarea şi depozitarea deşeurilor. 

1). Depozitarea și sortarea ambalajelor și a deşeurilor de ambalaje se face la stația de sortare. Imediat 

dupa golirea containerelor se va trece la sortarea conţinutului acestora pe tipuri de materiale. 

Acestea vor fi: 

- Hârtie – carton - cod 20 – 22 PAP; 

- Tereftalat de polietilenă - cod 1 PET / PETE / PETP; 

- Polietilenă de mare densitate - cod 2 HDPE sau 02 PE - HD ; 

- Polietilenă de joasă densitate - cod 4 LDPE sau 04 PE – LD; 

- Policlorură de vinil - cod 3 PVC sau 3 V; 

- Polipropilenă - cod 5 PP; 

- Altele - cod 7 - 19 OTHER / 07 O ; 

- Oţel - cod 40 FE; 

- Aluminiu -cod 41 AL; 

- Alte materiale neferoase - cod 42 – 49 Altele; 

- Sticlă albă şi colorată - cod 70 – 79 GL. 

Cifrele de cod ale materialelor ce se reciclează sunt inscripţionate pe fiecare obiect într-un triunghi 

format din trei săgeţi frânte (Bucla lui Mobius) care apare în general împreună cu “punctul verde” dacă 

produsul în cauză respectă anumite condiţii de protejare a mediului. 

2). Materialele plastice şi cartonul - hârtia sortate pe categorii şi, conform cerinţelor, pe culori se vor 

balota şi apoi se vor depozita pe sortimente în vederea valorificării. 

3). S.C. CRASNA SERV S.R.L. are obligaţia de a ţine o evidenţă a cantităţilor de ambalaje si deşeuri 

de ambalaje colectate din comună şi de a o transmite lunar Primariei Comunei CRASNA , pâna cel mai 

târziu în data de 15 ale lunii pentru luna anterioară. 

4). Deşeurile de tipul deşeurilor municipale şi asimilate rezultate în urma operaţiunilor de sortare se vor 

transporta cu utilaje adecvate si se vor depozita definitiv . 

Art. 8. Valorificarea materialelor colectate selectiv. 

Valorificarea ambalajelor si deşeurilor de ambalaje se face de către S.C. CRASNA SERV S.R.L. în 

vederea recuperării unei părţi din cheltuielile efectuate cu ocazia desfăşurării acestei activităţi. 

 

III. OBLIGAŢII SI RESPONSABILITĂŢI ALE PERSOANELOR FIZICE SI ALE 

PERSOANELOR JURIDICE. SANCŢIUNI 

Art. 9. Locuitorii în a căror zonă de rezidenţă s-au amplasat baterii de containere pentru 

colectarea selective au următoarele obligatii: 



a. să depoziteze ambalajele și deşeurile de ambalaje pe tipuri şi sortimente în containerele /sau saci de 

plastic puse la dispoziţie conform inscripţionării acestora; 

b. sa utilizeze containerele și sacii de plastic de colectare selectivă numai pentru depozitarea 

ambalajelor și a deşeurilor de ambalaje; 

c. să introducă în containere buteliile sau flacoane de material plastic doar aplatizate / strivite pentru 

reducerea volumului; 

d. să menţină curăţenia în jurul bateriilor de containere destinate colectării selective; 

e. să nu depoziteze pe amplasamentele containerelor selective nici un fel de materiale; 

f. să nu blocheze accesul persoanelor sau accesul mijloacelor de transport ale operatorului ce deservesc 

activitatea de colectare a materialelor reciclabile la bateriile de containere selective; 

g. să nu-şi însuşească sub nici un motiv ambalajele și deşeurile de ambalaje depuse în containere 

selective; 

h. să nu colecteze ambalaje, deşeuri de ambalaje ori alte materiale recuperabile fără a deţine 

autorizaţiile legale pentru această activitate. 

Art.10. Agenţii economici, organizaţiile şi instituţiile ce activează în Comuna CRASNA au 

următoarele obligaţii: 

a. să colecteze selectiv deşeurile; 

b. să depoziteze deşeurile coletate în spaţiile proprii până la preluarea acestora de către operatorul de 

salubritate; 

c. să predea deşeurile colectate selectiv exclusiv operatorului de salubritate S.C.CRASNA SERV 

S.R.L. 

Art. 11. Se interzice persoanelor fizice şi juridice neautorizate să depozitze materiale reciclabile 

pe domeniul public sau pe proprietăţi private ori să creeze depozite de materiale din categoria celor 

specificate în prezentul regulament la art. 7, alineatul (1). 

Art. 12.  S. C. CRASNA SERV S.R.L., operatorul de salubritate din comuna CRASNA, are 

următoarele obligaţii : 

a. să amplaseze pe cheltuiala proprie bateriile de containere selective pe amplasamentele stabilite de 

comun acord cu Primăria Comunei CRASNA; 

b. să întocmească şi să respecte graficul de colectare a materialelor colectate selective de către 

beneficiarii serviciului; 

c. să menţină aspectul estetic și starea de utilizare a containerelor selective; 

d. să evite împrăştierea ambalajelor și a deşeurilor de ambalaje în timpul manipulării şi transportului; 

e. să asigure curăţenia platformelor / amplasamentelor pe care se află containerele selective după 

fiecare manipulare - golire a acestora; 

f. să informeze imediat Primăria Comunei CRASNA despre orice disfuncţionalităţi ce pot să apară în 

activitatea de colectare selectivă de la persoanele fizice sau de la persoanele juridice; 

g. să ţină evidenţa pe sortimente a cantităţilor de ambalaje și de deşeuri de ambalaje colectate şi să o 

transmită Primăriei Comunei CRASNA, până cel mai târziu în data de 15 ale lunii următoare celei 

pentru care se face raportarea. 

Art. 13. Pentru aplicarea prevederilor prezentului Regulament Primăria Comunei CRASNA va 

lua următoarele măsuri: 

a. stabileşte împreună cu S. C. CRASNA SERV S.R.L. amplasamentele şi configuraţia bateriilor de 

containere selective; 

b. urmăreşte respectarea graficului de colectare a containerelor selective și dispune măsurile ce se 

impun în cazul nerespectării acestuia; 

c. urmăreşte prin serviciile de specialitate respectarea programului stabilit pentru preluarea deşeurilor 

de la persoanele fizice şi de la persoanele juridice. 

Art. 14. Sancţiuni aplicabile: 

a). Nerespectarea prevederilor art. 9 literele a. şi b. se sancţionează contravenţional cu amendă cuprinsă 

între 50 şi 100 de lei. 

b). Încălcarea prevederilor art. 9 literele d., e. şi f. se sancţionează contravenţional cu amendă cuprinsă 

între 50 şi 250 de lei. 



c). Nerespectarea prevederilor art. 9 literele g. şi h. se sancţionează contravenţional cu amendă cuprinsă 

între 200 şi 1000 de lei. 

d). Încălcarea prevederilor art. 10, literele a. şi b. se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă 

între 100 şi 500 de lei. 

e). Încălcarea prevederilor art. 10 litera c. se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 

300 şi 500 de lei. 

f). Încălcarea prevedrilor art. 11 de către persoanele fizice se sancţionează cu amendă contravenţională 

cuprinsă între 1.000 şi 5.000 de lei. 

g). Încălcarea prevederilor art. 11 de către persoanele juridice se sancţionează cu amendă 

contravenţională cuprinsă între 5.000 şi 10.000 de lei. 

h). Nerespectarea prevederilor art. 12 literele a. – e. se sanctionează contravenţional cu amenda 

cuprinsă între 250 – 500 de lei. 

i).Încălcarea prevedrilor art. 12 litera g. se sancţionează contravenţional cu amendă cuprinsă între 100 

şi 250 de lei. 
Art.15. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se va face de către împuterniciţi ai 

primarului precum şi de Poliţia Locală. 

Art.16. Procedura constatării contravenţiei şi aplicarea sancţiunilor se completează cu prevederile 

O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor aprobată prin Legea nr. 180 / 2002. 

 

Anexa nr. 2. 

 la H.C.L. nr. 31/28.05.2013. 

 

LISTA 

materialelor şi a obiectelor ce se colectează selectiv în vederea reciclării 

 

1. HÂRTIE - CARTON – cod 20 – 22 PAP 

- hârtie de ambalare; 

- cutii de carton; 

- carton ondulat; 

- caiete vechi; 

- cărţi vechi; 

- ziare; 

- reviste; 

- pliante; 

- coli de hârtie. 

NOTĂ. Hârtia nu trebuie mototolită 

2. MASE PLASTICE (nesortate) 

2.1. Tereftalat de polietilenă – cod 1 PET / PETE / PETP 

- flacoane de orice capacitate incolore sau colorate pentru apă, bere, băuturi alcoolice, sucuri, ulei 

vegetal; 

- flacoane de muştar sau de ketchup; 

- borcane; 

- ambalaje tip TETRAPAK pentru lapte sau pentru sucuri. 

NOTĂ. Nu se acceptă flacoanele pentru uleiuri minerale. 

2.2. Polietilenă de mare densitate – cod 2 HDPE sau 02 PE – HD 

- ambalaje alimentare sau nealimentare; 

- folie groasă; 

- saci; 

- cutii pentru margaină; 

- flacoane pentru şampon, pentru înălbitor de rufe; 

- bidoane pentru detergenţi de rufe; 

- bidoane pentru detergenţi de vase; 

- lădiţe pentru fructe – legume 



- butoaie; 

- bidoane de orice mărime; 

- tubulatură pentru apă. 

2.3. Polietilenă de mică densitate – cod 4 LDPE sau 04 PE – LD 

- pungi (sacoşe); 

- pungi pentru ambalarea alimentelor; 

- flacoane comprimate (pentru miere, pentru muştar); 

- caserole; 

- tăvi pentru alimente incolore, transparente. 

2.4. Polipropilenă – cod 5 PP 

- flacoane; 

- dopuri pentru flacoane; 

- cutii pentru margarină; 

- cutii pentru smântână; 

- navete pentru sticle; 

- găleţi; 

- lighene; 

- tubulatură pentru apă. 

2. 5. PVC (policlorura de vinil) – cod 3 PVC sau 3 V 

- profile de ferestre (termopan); 

- folie; 

- tubulatură pentru apă; 

- izolaţii de cabluri electrice; 

- mobilier uşor; 

- jucării. 

2.6. Altele 

- materiale plastice amestecate, respectiv flacoane şi butelii pentru apă şi sucuri; 

- poliester şi fibre de poliester. 

NOTĂ. Toate obiectele se strivesc, se aplatizează, se deformează, se pliază cât este posibil pentru 

reducerea volumului. 

3. METALE 

3.1. Oţel / fier – cod 40 FE 

- cutii de conserve; 

- capace de borcane; 

- cutii de vopsele sau de lacuri goale; 

- tuburi de spray-uri (deodorante de ambient, insecticide, cosmetice). 

3.2. Aluminiu – cod 42 AL 

- doze pentru bere sau pentru băuturi rcoritoare şi sucuri; 

- tuburi de spray pentru deodorante sau pentru cosmetice; 

- folie de aluminiu. 

3.3. Alte metale neferoase – cod 42 – 49 Altele 

- bronz; 

- cupru; 

- alamă. 

NOTĂ. Tuburile de spray nu se găuresc, nu se aplatizează. 

4. STICLĂ ALBĂ ŞI COLORATĂ – cod 70 – 79 GL 

- sticle de diferite capacităţi indiferent de culoare; 

- borcane (fără capace). 

5. AMBALAJE ŞI MATRIALE COMPOZITE 

- tip carton – materiale plastice; 

- tip carton – folie metalică ; 

- tip mase plastice – folie metalică. 

  



Anexa nr. 3.  

la H.C.L. nr. 31/28.05.2013. 

LISTA 

materialelor din categoria deşeurilor uscate ce nu se colectează selectiv 

 

1. HÂRTIE 

- şerveţele; 

- batiste de hârtie de unică folosinţă; 

- hârtie igienică; 

- hârtie cerată; 

- hârtie de fax; 

- prosoape de bucătărie din hârtie; 

- hârtie cu capse sau cu agrafe; 

- hârtie de orice fel murdară; 

- dosare cu părţile metalice nedetaşate. 

2. MATERIALE PLASTICE 

2.1. PET-uri şi bidoane cu diluanţi, vopsele, uleiuri minerale sau cu carburanţi. 

2.2. Polietilenă de mică densitate 

- materiale plastice – pungi,ambalaje care la frecare foşnesc; 

- ambalaje pentru haine. 

2.3. Polistiren – cod 6 PS 

- pahare de unică folosinţă pentru apă sau pentru cafea; 

- farfurii de unică folosinţă; 

- tacâmuri de unică folosinţă; 

- caserole şi tăviţe pentru alimente (culoare albă, se rup uşor); 

- pahare pentru iaurt şi pentru lapte bătut; 

- C.D. -uri şi carcase pentru C.D.-uri; 

- DVD- uri; 

- casete; 

- plăci pentu izolaţie termică; 

- derivate ale polistirenului (OPS, HIPS, XPS, EPS) 

2.4. Alte materiale plastice 

- confecţii din ABS (acrilo-butadien-stiren) 

- plăci din policarbonat sau butelii de apă de 20 l, faruri auto, corpuri de neon; 

- ghivece de flori din plastic; 

- role de poliamidă. 

2.5. Materiale plastice contaminate cu vopsele, cu uleiuri minerale sau cu materiale de construcţie 

(tencuieli, adezivi). 

3. METALE 

- cutii de conservă cu multe resturi de conţinut; 

- cutii de vopsele conţinând vopsea. 

4. STICLĂ 

- sticlă de geam; 

- sticlă de geam armat; 

- sticle şi borcane sparte. 

5. ALTELE 

- materiale ceramice (gresie, faianţă, cărămidă, ţiglă etc.); 

- adezivi pentru gresie şi pentru faianţă; 

- materiale de construcţie. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               

      Kiss Istvan                     Contrasemnează: 

                       SECRETARUL  comunei, 

             Lazar Veturia 


