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JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. 

din   _____ 2019 

 

privind  asocierea Municipiului Galați cu Inspectoratul Școlar Județean Galați în 

vederea organizării și desfășurării concursului „Fii activ – Colectează Selectiv!”, în 

perioada  1 martie 2019 – 14 iunie 2019,  în unitățile școlare din Municipiul Galați 

                     

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu; 

 

Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară  în data de 

_____________;  

Având în vedere expunerea de motive nr. ___________, a iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu; 

Având în vedere raportul comun de specialitate nr.  ________  2018  al 

Direcţiei Servicii Comunitare de Utilitaţi Publice, Direcției Financiar Contabilitate, și 

Serviciul Juridic și Legalitate; 

Având în vedere raportul comisiei de buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al municipiului; 

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activitǎţi ştiinţifice, 

învǎţǎmânt, sǎnǎtate, culte, culturǎ, tineret, asistenţǎ socialǎ, sport şi agrement; 

Având în vedere raportul de avizare al  comisiei juridice, de administrație 

publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relația cu cetățenii și apărarea ordinii și 

liniștii publice; 

Având în vedere raportul de avizare al  Comisiei pentru servicii publice, 

gospodărie comunală, comerț și privatizare;  



             Având în vedere prevederile art. 36 alin.  (1), alin. (2) lit. d și e, alin. (6) lit. a, 

pct. 1, 5 și 9,  alin. (7) lit. a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile art.  45,  alin.  (1)  din Legea administraţiei publice 
locale nr.  215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
       Art. 1 – Se aprobă asocierea Municipiului Galați cu Inspectoratul Școlar Judetean 

Galati în vederea organizării și desfășurării concursului „Fii activ – Colectează 

Selectiv!”, în perioada  1 martie 2019 – 14 iunie 2019 în  unitățile școlare din Municipiul 

Galați. 

Contractul de asociere și Regulamentul concursului „Fii activ – Colectează Selectiv!” în  

unitățile școlare din Municipiul Galați sunt prevăzute în anexa 1, respectiv anexa 2 și 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   
Art. 2 - Primarul Municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a 

prevederilor acestei hotărâri. 
 
Art. 3 – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 

prezentei   hotărâri. 
 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

 

                                                                               Avizat, 

                                                                     Secretarul municipiului Galati, 

                                                                                                   Radu Octavian Kovacs 



EXPUNERE DE MOTIVE 
Nr. _____________ / ________ 2019 

 
la proiectul de hotărâre pentru Asocierea Municipiul Galați cu Inspectoratul Scolar 

Judetean Galati în vederea organizării și desfășurării concursului „Fii activ – 
Colecteaza Selectiv !”, în perioada  1 martie 2019 – 14 iunie 2019, în  unitățile scolare 

din Municipiul Galati. 

 
 
Unul dintre principiile majore ale Uniunii Europene în domeniul gestionării deşeurilor, 
Reciclare şi reutilizare, reprezintă încurajarea unui nivel ridicat de recuperare a 
materialelor componente, preferabil prin reciclare. În acest sens sunt identificate câteva 
fluxuri de deşeuri pentru care reciclarea este prioritară: deşeurile de ambalaje, 
vehicule scoase din uz, deșeuri de baterii, deşeuri din echipamente electrice şi 
electronice. De asemenea, principiul acţiunii preventive este unul din principiile care 
stau la baza acțiunilor privind protecţia mediului și gestionarea deşeurilor.  
 
Obiectivul general  al  Municipiului Galati in ceea ce priveste managementul deseurilor 
trebuie sa fie reducerea cantitatii de deseuri menajere depuse in Depozitul Conform 
Tirighina si atingerea in 2020 a unui grad de colectare selectiva de 50 %. 
 
În prezent, sistemul de colectare selectivă a deşeurilor în municipiul Galați operează cu 
vehicule şi containere incripţionate cu tipul de material reciclabil: hârtie/carton, plastic, 
sticlă. O parte foarte importantă a acestui sistem este colectarea selectivă a deşeurilor, 
numită şi separarea deşeurilor la sursă. Practic, aceasta reprezintă o metodă de a sorta 
deşeurile, în aşa fel încât partea reutilizabilă a lor să fie separată şi transportată pentru 
reciclare. Cu cât cantitatea de deşeuri reciclată este mai mare, cu atât mai puţine 
deşeuri vor ajunge să fie depozitate la depozitul Tirighina. 
 
Implementarea unor acțiuni, în sensul dezvoltării și completării sistemului de colectarea 
selectivă a deșeurilor reciclabile în municipiul Galați, trebuie să conducă spre o 
diminuare a cantităților de deșeuri municipale și asimilabile, colectate și încredințate 
spre eliminare. 
 
Organizarea  unui concurs în asociere cu Inspectoratul Școlar Județean Galați în ceea ce 
priveste colectarea selectiva a deșeurilor reciclabile va avea un impact educațional 
asupra elevilor  și  va crește  gradul de colectare selectivă la nivelul Municipiului Galati. 
 
Față de cele expuse considerăm oportună aprobarea în Consiliul Local Galați a unei 
hotărâri privind Asocierea Municipiul Galați cu Inspectoratul Scolar Judetean Galati în 
vederea organizării și desfășurării concursului „Fii activ – Colecteaza Selectiv!”, în 
perioada 1 martie – 14 iunie 2019, în unitățile școlare din Municipiul Galați. 

 
 
 

PRIMAR, 
IONUȚ - FLORIN PUCHEANU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. ________/_________2019 

la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiul Galați cu Inspectoratul Scolar 
Judetean Galati în vederea organizării și desfășurării concursului „Fii activ – 

Colecteaza Selectiv!”, în perioada  1 martie 2019 – 14 iunie 2019, 
 in unitatile scolare din Municipiul Galati 

 
Deşeurile municipale sunt reprezentate de totalitatea deşeurilor menajere şi similare 
acestora generate în mediul urban şi rural din gospodării, instituţii, unităţi comerciale şi 
de la operatori economici, deşeuri stradale colectate din spaţii publice, străzi, parcuri, 
spaţii verzi, la care se adauga şi deşeuri din construcţii şi demolări rezultate din 
amenajari interioare ale locuintelor colectate de operatorii de salubritate. Gestionarea 
deşeurilor municipale presupune colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea 
acestora, inclusiv supervizarea acestor operaţii şi întreţinerea ulterioară a 
amplasamentelor de eliminare. 
 
Serviciul public de salubrizare din municipiul Galați face parte din sfera serviciilor 
comunitare de utilități publice și se desfășoară pe baza H.C.L. nr. 646/2007 privind 
darea în administrare a serviciului public de salubrizare din municipiul Galaţi, către 
Serviciul Public - Ecosal Galaţi. 
 
De asemenea, unitățile administrativ-teritoriale au calitatea de deținător legal al 
deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, depozitate în recipientele amplasate în 
aria lor teritorială iar preluarea deșeurilor din recipientele și/sau containerele amplasate 
în punctele de colectare de către alte persoane decât operatorii licențiați pentru 
prestarea activității în aria de delegare respectivă constituie infracțiune de furt și se 
sancționează potrivit legii. 
Din perspectiva atingerii unui grad de colectare selectiva de 50 % pana in 2020, 
implementarea unor acțiuni, în sensul dezvoltării și completării sistemului de colectarea 
selectivă a deșeurilor reciclabile în municipiul Galați, trebuie să conducă spre o 
cresterea gradului de  colectare selectiva a materialelor reciclabile si o diminuare a 
cantităților de deșeuri municipale și asimilabile, colectate și trimise spre depozitare. 
Una dintre actiuni este organizarea unui concurs in unitatile scolare din municipiul Galati 
in ceea ce priveste colectarea selectiva a deseurilor reciclabile, in asociere cu 
Inspectoratul Scolar Judetean Galati . Rezultatele concursului vor fi educatia elevilor in 
ceea ce priveste colectarea selectiva si cresterea gradului de colectare selectiva la sursa 
a materialelor reciclabile. 
Avantajele Municipiului Galati rezultate din acest concurs sunt: 

1. Educarea elevilor in ceea ce priveste colectare selectiva 
2. Cresterea gradului de colectare selectiva a materialelor reciclabile 
3. Reducerea cantitatii de deseuri menajere de la punctele de colectare va conduce 

la o reducere a costurilor de operare  la fluxul de menajer; 



4. Reducerea cantitatii de deseuri menajere va conduce de la 1 ianuarie 2019 (sau 
mai devreme) la reducerea sau eliminarea cheltuielilor generate de taxa pentru 
economia circulară de 30 lei/tona de deseu depozitat; 

5. Cresterea cantitatilor de materiale reciclabile colectate va determina reducerea 
cantitatii de deseuri depozitate si implicit  reducerea sau eliminarea taxei anuale 
platita de Primaria municipiului Galati la Fondul de mediu. 
 
Având în vedere cele expuse mai sus, se propune Consiliului Local al Municipiului 

Galați proiectul de hotărâre pentru: 
1- Aprobarea asocierii Municipiului Galați cu Inspectoratul Școlar Județean Galați 
și aprobarea contractului de asociere, individualizat în anexa 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre în vederea organizării și desfăsurării concursului 
“Fii activ - Colectează Selectiv!”, în perioada  1 martie 2019 – 14 iunie 2019, în 
toate unitățile scolare din Municipiul Galați, al cărui regulament este prevăzut în 
anexa 2. 
 
Temeiul legal este constituit din art.2 și 3 din Legea 132/2010 privind colectarea 

selectivă a deșeurilor în instituțiile publice, art.111, alin.4 din Legea 1/2011 a educației 
naționale, art.36, alin.(1), alin.(2), lit. d și e, alin.(6), lit.a, pct.1,5 și 9, alin (7), lit.a și 
art.45, alin (2), lit.f din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
Prezentul raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu art.44, alin. (1) 

din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Proiectul de hotărâre întrunește condițiile de legalitate pentru a putea fi supus 
dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Municipiului Galați. 
 
 

Direcţia Servicii Comunitare de Utilități Publice 
Director, 

Vergiliu VALS  
 
 
 

Directia Financiar Contabilitate, 
Director, 

Rodica CÂMPEANU  
 
 
 

Avizatjuridic, 
c.j. Moraru Florin 

 
 
Compartiment Unitatea de Monitorizare și Reglementare, 
Gobiajă Daniela 



 
 

 

 CONTRACT DE ASOCIERE 

Nr.__________/__________2018 

Art.1. Părţile: 
 MUNICIPIUL GALATI, cu sediul în municipiul Galaţi, str. Domnească nr. 54, cod fiscal 
3814810, cont curent RO49TREZ30624670259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului 
Galaţi, reprezentat prin Primar IONUT-FLORIN PUCHEANU şi ec. RODICA CÂMPEANU, Director 
- Direcţia  Financiar Contabilitate 
și 
            INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN GALATI  cu sediul în GALATI, Strada Portului 
nr.55 B, reprezentată legal prin Inspector Școlar General prof. MIOARA ENACHE. 
 
Art.2. Obiectul contractului 

Realizarea în parteneriat a Concursului „Fii activ – Colecteaza Selectiv !”, în perioada  
1 martie 2019 – 14 iunie 2019, în unitățile de învățământ din Municipiul Galati. 

 
Art.3. Obligaţiile părţilor 
MUNICIPIUL GALAŢI: 

• Să pună la dispoziție INSPECTORATULUI SCOLAR JUDETEAN GALATI în locațiile 
necesare desfășurării și organizării concursului materiale de informare(afise, pliante). 

• Să contribuie financiar pentru  acoperirea costurilor aferente acestui concurs şi numai 
în scopul pentru care s-a realizat prezentul contract de asociere, cu suma de 120.000 
lei, de la bugetul local; 

• Să asigure transportul materialelor reciclabile colectate catre Statia de Sortare si 
Compostare; 

• Să asigure vizite ale elevilor din unitatile de învățământ la Statia de Sortare si 
Compostare, la solicitarea unităților de învățământ; 

• Să transmită regulamentul desfășurării acestui concurs, cu sprijinul Inspectoratului 
Școlar Județean Galați, tuturor unităților de învățământ din Municipiul Galați; 

• Să asigure promovarea evenimentului in toate mediile de informare. 
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN GALATI 

• Să respecte legislația în domeniu, astfel încât să nu atragă răspunderea materială, 
civilă, penală, contravențională a organizatorilor  

• Să transmită invitațiile de participare la concurs tuturor unitatilor de învățământ din 
Municipiul Galati  

• Să sprijine organizarea festivităților de premiere ale unităților de învățământ 
declarate câștigătoare. 

 
Art. 4. Durata parteneriatului: 

Prezentul contract de asociere este valabil pe perioada organizării și desfășurării 
concursului „Fii activ – Colectează Selectiv!”, în perioada  1 martie 2019 – 14 iunie 2019. 
Art. 5. Comunicări: 
 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 
să fie transmisă în scris. 
 Orice document trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 
primirii. 
 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon sau e-mail cu condiţia confirmării 
în scris a primirii comunicării. 
 
 
 
 



 
 
Art. 6. Litigii: 

Părţile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere 
sau dispută care se poate ivi în legătură cu îndeplinirea contractului de asociere. În cazul 
nesoluţionării divergenţelor, părţile se vor adresa instanţelor române competente. 
 
Art. 7. Clauza de forţă majoră  

Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau de 
executarea, în mod necorespunzător (totală sau parţială), a oricărei obligaţii care îi revine 
pe baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiei respective a fost cauzată de forţă majoră aşa cum este definită de lege.  

Prezentul acord a fost încheiat astăzi, ........................, în 2 exemplare originale, 
câte unul pentru fiecare parte contractantă. 

 
              MUNICIPIUL GALAŢI                       INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN GALATI 
                          
                          Primar                                              Inspector Școlar General, 
           IONUT FLORIN PUCHEANU                                     Prof. Mioara  Enache 
                                                                                                                                                                                            
                                     
   Direcția Financiar Contabilitate 
            Director Executiv                                                  Consilier juridic, 
      Control Financiar Preventiv                                        jr.Costică Coștoi 
 
    Serviciul Juridic și Legalitate, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Regulamentul Concursului ”Fii activ - Colecteaza selectiv!” în unitățile de învățământ 

din municipiul Galați 

 

 

1. Organizatorul 

 

1.1 Concursul de colectare selectivă în unitățile de învățământ (denumit în 

continuare”Concursul”) este organizat de Municipiul Galați (denumit în continuare 

”Organizatorul”) și Inspectoratul Scolar Judetean Galati  și se desfășoară în unitățile 

de învățământ din municipiul Galați. 

1.2 Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din 

România, prin publicarea pe site-ul www.primariagalati.ro. 

1.3 Participanții la Concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile 

regulamentului Concursului, potrivit celor menționate mai jos. 

1.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, 

urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după consultarea și 

informarea participanților. 

 

2. Zona de desfășurare a Concursului 

2.1 Concursul este organizat și se desfășoară în municipiul Galați, în cadrul unităților de 

învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal. 

 

3. Durata Concursului 

3.1 Concursul se va desfășura în perioada  1 martie 2019 – 14 iunie 2019. 

3.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica perioada de desfășurare a 

Concursului pe parcursul derulării acestuia, dar nu înainte de a modifica prezentul 

Regulament și de a anunța acest lucru pe pagina de internet www.primariagalati.ro. 

 

4. Calendarul de concurs 

Etapele Concursului sunt următoarele: 

• Înscrierea unităților de învățământ: 4.03.2019 – 8.03.2019 

• Acțiuni de colectare organizate în instituțiile de învățământ:  

- Săptămânal, în perioada 11 martie 2019 – 7 iunie 2019; în cazul în care 

cantitatea strânsă este mare, SP ECOSAL va asigura transportul în baza unei 

solicitări telefonice adresată dispeceratului. 

 

http://www.primariagalati.ro/
http://www.primariagalati.ro/


 
 

• Ridicarea deșeurilor de către operatorul de salubritate după un grafic convenit de 

comun acord cu Organizatorul:  

- Săptămânal, în fiecare vineri, în perioada 11 martie 2018 – 7 iunie 2019, în 

cazul în care cantitatea strânsă este mare, SP ECOSAL va asigura transportul în 

baza unei solicitari adresată dispeceratului. 

• Anunțarea rezultatelor finale: 12 iunie 2019 

• Înmânarea premiilor: 14 iunie 2019 

 

5. Dreptul de participare 

La concurs poate participa orice unitate de învățământ preuniversitar, cu sediul în 

municipiul Galați. 

 

6. Înscrierea în Concurs 

O unitate de învățământ este considerată înscrisă dacă în urma invitației de participare 

transmisă către Primăria Municipiului Galați, cu sprijinul Inspectoratului Școlar 

Județean, a comunicat intenția sa de participare la concurs în termenul prevăzut la 

punctul 4, prin e-mail la adresa de mail: colectare.selectiva@primariagalati.ro sau prin 

adresă către Primăria Municipiului Galați. 

 

7. Modul de desfășurare a Concursului 

7.1 Fiecare clasă înscrisă din fiecare unitate școlară cu personalitate juridică  

participantă organizează acțiuni de colectare a deșeurilor reciclabile (hârtie/carton, 

platic/PET, sticlă, ambalaje aluminium, ambalaje metalice). 

7.2 Deșeuri colectate selectiv vor fi preluate de către operatorul de salubritate din 

municipiul Galați – S.P. Ecosal - după un grafic stabilit de comun acord cu 

Organizatorul, sau  în cazul în care cantitatea strânsă este mare, S.P. ECOSAL va 

asigura transportul în baza unei solicitari telefonice adresată dispeceratului cu o zi 

înainte de data de ridicare a deșeurilor. 

7.3 Pentru deșeurile predate, unitățile de învățământ vor primi bonuri în care se va 

specifica cantitatea predată. 

7.4 Se calculează cantitățile de deșeuri reciclabile colectate. 

7.5 În acțiunile de colectare selectivă pot fi implicați și părinții elevilor sau comunitatea 

locală. 

7.6 Lista tuturor unităților de învățământ participante în concurs și clasamentul, vor fi 

publicate zilnic pe pagina de facebook a concursului: Fiiactiv 

ColecteazaselectivGalati. 

mailto:colectare.selectiva@primariagalati.ro


 
 

7.7 Clasamentul final se calculează ca și valoare totală estimată în funcție de cantitatea 

de deșeuri reciclabile colectată și tipul acestora. Valoare totală va fi calculată per 

unitate școlară cu personalitate juridică și per elev. Numărul total al elevilor din 

unitatea școlară cu personalitate juridică va fi comunicat de Inspectoratul Școlar 

Județean Galați. 

7.8 La finalul Concursului, Organizatorul va acorda unităților de învățamânt premii, 

diferențiat în funcție de valoarea deșeurilor reciclate colectate per elev. 

 

8. Bunurile acordate în cadrul concursului 

8.1 La sfârșitul concursului, în urma centralizării datelor privind cantitățile de deșeuri 

reciclabile colectate și valoarea acestora, Organizatorul va întocmi un clasament al 

concursului. 

8.2 În cadrul Concursului  se vor acorda premii totale după cum urmează: 

Premiul I – 25.000 lei 

Premiul II – 22.500 lei 

Premiul III – 20.000 lei 

Mențiuni: 

Mențiunea 1 – 15.000 lei 

Mențiunea 2 – 12.500 lei 

Mențiunea 3 – 10.000 lei 

Mențiunea 4 – 7.500 lei 

Mențiunea 5 – 5.000 lei 

Mențiunea 6 –   2.500 lei 

Unitățile de învățământ vor avea obligația folosirii sumelor astfel obținute pentru 

dotarea claselor cu mobilier școlar, tehnică de calcul sau alte dotări necesare 

procesului de învățământ. 

8.3 Sumele reprezentând premiile acordate unităților de învățământ vor fi prevăzute în 

bugetul local. 

9. Procedura pentru validarea și acordarea premiilor  

9.1 Premiile se vor acorda în baza clasamentului final, stabilit în urma calculării 

cantității totale de deșeuri colectate de fiecare unitate școlară cu personalitate 

juridică si raportat la numărul total de elevi al unității respective comunicat de 

către Inspectoratul Școlar Județean Galați. 

9.2 În cazul în care două sau mai multe unități de învățământ colectează deșeuri 

reciclabile per elev de aceeași valoare, departajarea se va face în funcție de 

cantitatea de plastic și PET colectată per elev. 



 
 

9.3 Nu se permite schimbarea destinației sumelor primite drept premiu de catre 

unitățile de învățământ în cadrul acestui concurs. 

 

10. Regulamentul 

Regulamentul este disponibil pentru toți participanții la urmatoarea adresă de 

internet: www.primariagalati.ro. 

 

Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se 

conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament. 

 

 

         

 

http://www.primariagalati.ro/
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