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                       Încheiat astăzi, 22 ianuarie 2018, ora 11:00, cu ocazia ședinței 
publice de dezbatere a Proiectului de Hotărâre 406 privind colectarea 
separată a deșeurilor și acordarea de facilități către persoanele fizice, 
juridice și asociațiile de proprietari; 
 

La ședința de dezbatere publică au fost prezenți: 

- Constantin Toma, Primarul Municipiului Buzău 

- Ionuț Apostu, Viceprimarul Municipiului Buzău 

- Jipa Petronela, Director Direcția Administrație Publică Locală 

- Eduard Pistol, Secretarul Municipiului Buzău 

- Anișoara Preda, Director Direcția Servicii Publice 

- Teodorescu Adrian, Director Direcția Poliție Locală Buzău 

- Liviu Mocanu, Director SC RER SUD Buzău 

- Constantin Ionescu, consilier local al Municipiului Buzău 

- Cornelia Popa, A.P. 34/1 

- Geta Tudor, A.P. PT 10/1 

- Pîrjol Petrică, A.P. PT 16/1 

- Tanasescu Gheorghe, AP PT 30/2 

- Costea Liliana, AP PT 30/1 

- Matara Melentina, AP PT 4/1 

- Stanciu Dumitru, AP PT 5/2 

- Gaidi Alexandru, AP PT 37/1 

- Iorga Aurel, AP PT 36/1 

- Popa Alexandrina, AP PT 40 Lenin 

- Barbu Ion, AP PT 33/1 

- Halcu Emil,  AP PRO APART 

- Patrascu Claudia, AP Bl.27, Micro 5 

- Constantin Doinita, AP PT 10/2 Unirii 

- Vasilescu Gabriel, AP PT 14 Crinul Alb 

- Gaina Monica, AP PTTR Troson 1-3 

- Frone Ion, AP PT 31/5 

- Mihalascu Alexandrina, AP PT 30/4 Balcescu 

- Dinca Aurelia, AP PT 38, Unirii 

- Magureanu Elena, AP Bl. 6E 



- Botnariuc Florica, AP Bl. 3A Hasdeu 

- Buie Roxana, AP Bl. 2A Hasdeu 

- Tudor Marius, AP Bl. 4 Dacia 

-  Mihaila Maria, AP PTTR Troson 2 

- Banica Silvia, AP PT 16/6 Micro III 

- Rosca Anisoara, AP bl. A3, Micro III și PT 17,  nr.3 

- Constantin Vlad, AP PT 16, Bloc H1-H3 

- Balasoiu Gheorghe, AP bl. 41, Micro XIV 

- Marcosanu Danila, AP bl. 51, Micro XIV 

- Basturea Viorel, AP bl.52, Micro XIV 

- Colceag Laurentiu, AP PT 3/1, Micro V 

- Dimache Dorel, AP PT 3/3 Micro V 

- Dafina Argentina, AP bl.12A, Micro V 

- Sava Nicolae, AP PT 1, bl.28, Micro V 

- Cristea Alexandru, AP bl. CFR 

- Cazacu Vasilica, AP PT 1, Micro V 

- Banica Silvia, AP bl. E2 

- Mihai Cosmin, AP PT 30 Balcescu 

- Ionescu Gheorghe, bl. 15, Micro V 

- Andrei Lazar, PT 5/1 

- Popa Remus, PT 2A, Micro V 

- Radu Aurelian, PT 34/1 

- Tudorache Maria, PT 16/2 

- Dragoiu Gerdo, PT 32 Averescu 

- Vodarici Trandafir, PT 25, bl.6E, Unirii 

- Popa Monica, AP PT 17/1 și PT 15 

- Cristea Dragos, PT 20 Centru 

- Bindar Lile, PT 12 nr.1 Unirii 

- Stan Ionel, AP Filipescu , bl. C1 

- Cristea Gheorghe, PT 14, bl. Camelia 

- Neagu Robert, PT 37, nr.1 

- Zlatovici George, PT 14 Camelia. 

În deschiderea ședinței, domnul Primar Constantin Toma explică motivul 
convocării ședinței publice și anume dezbaterea Proiectului de Hotărâre 406 
privind colectarea separată a deșeurilor și acordarea de facilități către persoanele 
fizice, juridice și asociațiile de proprietari, Proiect de Hotărâre propus de catre 
domnii consilieri locali: Constantin Ionescu, Barbu Ion, Barbu Liviu- Dragoș,  
Bănică Nicu Liviu, Vlad George, Șerban Nicolae. 
Doamna Jipa Petronela dă cuvântul unuia dintre inițiatorii proiectului de hotărâre , 
domnul consilier Constantin Ionescu. 
 



 
Domnul Constantin Ionescu: 
,, Sunt unul dintre inițiatorii acestui proiect de hotărâre ce a fost lansat si pe site-ul 
Primăriei Municipiului Buzău. Este un proiect de hotărâre prin care am dorit ca 
eforturile noastre ca și cetățeni să ne fie întoarse din punctul de vedere al 
diminuării facturii atunci când facem acea colectare selectivă. După cum ati putut 
citi în acest proiect de hotărâre , acesta face referire la componenta reciclabilă, la 
hârtie , carton, plastic, PET,sticlă, doze de aluminiu și componenta reziduală. 
Pentru a putea beneficia de diminuarea facturii la sfârșit de lună atunci când 
fiecare dintre noi depunem acest efort de a colecta selectiv , urmând ca mai 
departe societatea de salubrizare să beneficieze de această colectare selectivă. 
Cantitatea, după cum ați văzut în proiectul de hotărâre, este o cantitate la care 
inițial m-am consultat cu societatea de salubrizare, RER SUD, 0,75 kg/ pers/lună 
dar și în funcție de legislația în vigoare vis-a-vis de cele 30 de procente din 
gunoiul deșeurilor menajere pe care avem obligația de a le colecta minim pentru a 
ne încadra în acele ținte de mediu. Este o forma a acestui proiect de hotărâre și 
astept propuneri să fie funcțional din partea operatorului de salubrizare , pentru ca 
are obligația pe mai departe de a stabili infrastructura, de a putea colecta în timp 
util, de a cântări și la sfârșitul lunii de a oferi acea diminuare pe factura și să 
evităm pe mai departe acele sancțiuni pe care le vom plăti atunci când nu ne 
încadrăm în acele obligații de mediu pe care le avem cu toții atunci când va veni 
scadența. Pentru a putea dezvolta acest proiect și pentru a putea fi fezabil astept 
propuneri pentru felul în care vedeți dumneavoastră prin felul infrastructurii și prin 
modul de a funcționa etapizat reglementarea acestui proiect dacă va fi aprobat și 
se va găsi o formă finală dar și din partea operatorului de a derula și de a duce 
mai departe obligațiile pe care are.'' 
 
Doamna Jipa Petronela dă cuvântul domnului Director al SC RER SUD BUZĂU, 

Liviu Mocanu. 

Domnul Director Liviu Mocanu: 

,, Vă salut și salut inițiativa primăriei de a face astfel de întâlniri și poate se vor 

face mai des, astfel încât să cunoască toată lumea mai în detaliu cum facem noi 

colectarea selectivă , având în vedere ca Buzăul este unul din cele 3-4 orașe din 

țară care are implementat un sistem de colectare separată asa cum trebuie. Mai 

este mult de lucru până a atinge targeturile pe care ni le-a impus legislația , dar 

avem implementat  un sistem de colectare separată care a făcut ca până anul 

asta și cu investia pe care am avut-o în stația de sortare , Municipiul Buzău să nu 

plătească niciun leu la Fondul de Mediu, chiar să mai rămână și o rezervă. 

Proiectul de hotărâre a fost inspirat dintr-o hotărâre a Primăriei Capitalei, care a 

fost data acum câțiva ani dar nu a fost niciodată aplicata, pentru că în București 

nu se face colectare selectivă. Acest proiect trebuie modificat din temelie daca 

vrem să propunem asa ceva . Trebuie să pornim de la faptul că această colectare 

selectivă este o obligație legală a noastră ca operatori și a dumneavoastră ca 



utilizatori. Noi suntem obligati să punem la dispozitie infrastructura, ceea ce am și 

facut, avem trei mașini separate cu echipaje separate și recipienți separați și 

dumneavoastră cu conștiința. Noi suntem de acord dar să vedem cum este mai 

bine, propunem un astfel de proiect de hotărâre sau mergem pe altă alternativă. 

Noi am propune de exemplu și taxa locală, cum sunt mai multe orașe din țară și 

tot Occidentul: nu plătește nimeni gunoiul operatorului de salubritate ci la primărie, 

aceasta poate reduce factura la gunoi, dar ridică alte probleme. Noi am făcut un 

punct de vedere la acest proiect de hotărâre, luat articol cu articol, este destul de 

stufos, o sa îl dăm zilele următoare fiecăruia dintre dumneavoastră. El descrie și 

ce facem noi acum dar si propunerile de îmbunătățire, astfel încât acest proiect să 

poată fi fezabil. Problemele apărute pleacă de la următorul lucru: ținta, dai o 

reducere celui care colecteaza selectiv dar și o penalizare celui care nu o face. În 

momentul de față se predă o cantitate medie de 3,5 kg/lună/persoană la 

case,calitatea materialului reciclat fiind foarte bună. Avem la 42 de asociații 

implementat sacul galben, aici calitatea materialului reciclat fiind mai slabă. Din 

păcate legislația ne joacă feste în domeniul salubrizării, s-au stabilit noi targeturi 

pentru materialele reciclate, pentru anul 2018 fiind de 35%, astfel rezultând o 

cantitate de 10 kg/lună/persoană , la care trebuie să ajungem sau primăria va 

trebui să plătească 50 lei/tonă pentru diferență, adica 400.000 lei. Targetul este 

foarte greu de realizat. Ca să coroborăm prevederile acestui proiect de hotărâre 

cu obligația legală trebuie să colectăm targetul impus. Noi putem impulsiona 

oamenii dar trebuie respectate acele targeturi impuse'' 

Constantin Toma, Primarul Municipiului Buzău 

,, Trebuie atinsă ținta de colectare selectivă la cantitățile care se dau sau statul 

român va primi o amendă zilnică, de obicei 300.000-500.000 euro/zi, iar statul 

care este guvernul vine spre fiecare UAT și spune acestora ca sunt banii vostri de 

platit pentru că nu v-ati atins ținta, fapt pentru care este foarte important să facem 

cu toții acțiuni în acest sens. 

Liviu Mocanu, director RER SUD BUZAU 

,, Se vor discuta problemele la această hotărâre, iar noi vom face niște 

amendamente: primul este cel legat de cantitate pe care trebuie să o armonizăm 

cu legea în vigoare, al doilea îl reprezintă modalitatea de distribuție a sacilor, vom 

da saci la toată lumea la blocuri, la case deja merge foarte bine, problema este că 

distribuția lor trebuie să o faceți dumneavoastră (asociațiile de proprietari), al 

treilea este legat de locul de depozitare al sacilor până în ziua colectării, vom face 

ridicarea de două ori pe saptămână, vom stabili ora și ziua, dar rămâne problema 

locului de scoatere a sacilor. Mai este o problemă legată de cântărire, problemă 

pe care ne-o asumăm, făcând noi această cântărire.'' 



 

Doinița Constantin, Administrator PT 10/2 Unirii 

,, Am lucrat cu domnul Mocanu în campania de inițiere, am oferit saci, dar oamenii 

nu respectă modalitatea de colectare selectivă. În blocurile turn este foarte 

complicat să convingem oamenii să colecteze selectiv, fiind foarte mulți și pentru 

faptul că există o ghenă de gunoiului. O alta problema o reprezinta lipsa spatiului 

de depozitare a sacilor pentru colectarea selectiva pana in momentul ridicarii 

acestora.'' 

Constantin Ionescu, consilier local 
,, În primul rând nu frica de amendă trebuie să stea la baza proiectului de hotărâre 
ci momentul în care Directiva Europeană va spune să mărim prețul si sa plătim 
din bugetul local, pentru că nu ne-am atins ținta.'' 
 
Barbu Ion, consilier local și Președinte A.P.  PT 33/1 
,, Proiectul este un proiect care trebuia discutat, el fiind un prim pas. Nu trebuie să 
considerăm faptul că el va trebui aplicat în fiecare asociație de proprietari, ci doar 
în cele care vor alege să încheie un contract în urma căruia să primească niste 
bani din colectarea selectivă, dar în opinia mea nicio asociație de proprietari nu 
trebuie să ocolească acest mod obligatoriu de a colecta deșeurile menajere. În 
opinia mea, cantitatea de materiale reciclabile cerută (10 kg/persoana/luna) este 
foarte mare pentru cât pot produce unii oameni, chiar daca doresc sa colecteze 
selectiv, nu au de unde produce o asemenea cantitate. In acest sens puteti ca si 
societate sa cereti organelor competente sa va dea date privind cantitatile 
achizitionate din supermarketuri si magazine de desfacere a produselor 
alimentare, sa vedem cam cat cumpara populatia municipiului Buzau si daca 
ajungem vreodata la 10 kg/luna/persoana. '' 
 
Radu Aurelian, presedinte A.P.34 
,, Multumesc Domnului primar ca ne-a adunat sa putem discuta cu SC RER  si sa 
ne putem exprima pozitia. As vrea sa facem o distinctie de la inceput: noi suntem 
cei care colectam, iar ei sunt cei care beneficiaza. Se ridica problema ,cum 
spunea dl. Barbu, ca daca nu facem cele 10 kg/persoana, trebuie sa platim. 
Datoria noastra este sa reciclam si sa le punem la dispozitie societatii, mai 
departe nefiind problema noastra. Noi ne angajam sa adunam selectiv , nu sa 
adunam cantitatea solicitata.” 
 
Constantin Toma, Primarul Municipiului Buzau 
,, Discutia aceasta este facuta sa imbunatatim si calitatea gunoiului selectat dar si 
colectarea selectiva a gunoiului din municipiu. Mai este nevoie de inca o discutie 
pentru a face din punct de vedere econimic un calcul. Cea mai dificila etapa, asa 
cum spunea si doamna Constantin Doinita, este ca lumea nu vrea sa faca 
aceasta colectare selectiva, fapt pentru care este necesar ca noi ca primarie , 



dumneavoastra ca asociatii si SC RER SUD , sa dam suportul necesar, sa facem 
publicitate, un puternic marketing ca sa realizam aceasta colectare selectiva.” 
 
 
Zlatovici George, PT 14 Camelia 
,, Referitor la acest proiect de hotarare, cea mai mare problema este in opinia 
mea colectarea selectiva la blocurile turn. La Cluj s-a gasit o modalitate de 
rezolvare a acestei probleme prin sigilarea ghenelor de gunoi sau in anumite 
asociatii chiar prin desfiintarea lor. Consider ca ar trebui luata in consideratie si 
aceasta solutie , in acord cu primaria si mai ales ca aceste ghene de gunoi sunt 
niste focare de infectie. Un alt aspect ce trebuie luat in considerare de catre 
domnul director Mocanu este materialul reciclat de catre supermarket-uri, acestea 
avand puncte de colectare si astfel colectand o cantitate mare. Un alt punct ar fi 
livrarea catre asociatiile care doresc, a unor dispozitive de compactare a sticlelor 
de plastic si a PET-urilor, etc. O alta mentiune este ca la blocul Camelia nu exista 
o platforma ingropata pentru colectarea deseurilor.” 
 
Ionut Apostu, viceprimarul Municipiului Buzau 
,,  As dori sa fac o precizare si anume ca este o prima dezbatere a acestui proiect 
de hotarare si ca problema nu este proiectul in sine, ci anume faptul ca noi trebuie 
sa ne gandim la masuri aplicabile pentru urmatorii ani, astfel incat sa asiguram 
aceasta colectare selectiva. Asa cum spunea si dl. Primar, noi trebuie sa realizam 
tinta impusa de Directiva Europeana, iar in cazul in care aceasta nu este realizata, 
pe langa acele masuri denumite infrigement, este vorba de plata unor sume 
consistente de bani, fapt pentru care noi trebuie sa gandim masurile pentru a nu 
ajunge in astfel de situatii. Acest proiect de hotarare este o prima propunere. El nu 
va intra luna aceasta pe ordinea de zi a Consiliului Local, poate nici luna viitoare 
si in aceasta perioada poate ne mai intalnim pentru a gasi cea mai buna formula 
acceptabila de majoritatea asociatiilor de proprietari. Vreau de asemenea sa mai 
punctez o chestiune: domnul Director Mocanu a enuntat o cantitate de 10 
kg/luna/persoana, este o cantitate statistica, dar trebuie sa ne gandim ca sunt 
persoane in municipiul Buzau care nu produc atat gunoi menajer intr-o luna  
datorita nivelului de trai, insa trebuie gasita o formula si trebuie luate toate 
variantele in calcul pentru a atinge cantitatea statistica. S-a mai vorbit de 
problema blocurilor turn, blocuri ce detin ghena de gunoi. Este o problema pe care 
o cunosc si trebuie sa recunoastem faptul ca oameni s-au obisnuit sa foloseasca 
aceasta ghena de gunoi. Avand in vedere cele mentionate consider ca este 
necesar sa fie luate in calcul toate problemele discutate, astfel de intalniri fiind 
foarte benefice pentru astfel de dezbateri cetatenestii. Este necesar ca acest 
proiect de hotarare sa fie analizat, sa va uitati pe site-ul Primariei Municipiului 
Buzau, sa veniti cu propuneri asupra acestui proiect de hotarare, cu o idee de a 
rezolva aceasta problema a ghenelor de gunoi de la blocurile turn, suntem 
deschisi variantelor astfel incat sa gasim cea mai buna formula. 
 
Constantin Ionescu, consilier local 
,, As dori sa propun urmatorul program pentru acest proiect de hotarare. In urma  
propunerilor venite de la RER, din partea dumneavoastra , a societatii civile si a 



agentilor economici, ii vom da o forma pe baza careia vom mai putem discuta, 
forma pe care o vom afisa pe site-ul primariei municipiului Buzau si o vom 
transmite catre dumneavoastra, ca la inceputul lunii februarie, cu bunavointa 
primariei sa ne mai putem intalni, vom discuta pe o chestiune mult mai concreta si 
mai punctuala, hotarand astfel aici, impreuna daca ii dam drumul la sfarsitul lunii 
februarie in consiliul local.” 
 
Cristea George, administrator mai multe asociatii de proprietari Micro III 
,, Locuiesc in blocul turn din Micro III,cu trei scari si am reusit sa fac colectarea 
selectiva. Ne-am strans in comitetul de asociatie, am instruit femeia de serviciu. 
La noi totul se selecteaza cum trebuie dar nu predam la RER, ci la o firma privata, 
banii incasati mergand la femeia de serviciu.” 
 
Costel Ungureanu, Presedinte Asociatie de Propietari PT 10/1 
,, Legat de legislatie ati spus ca trebuie sa depistam pe cei care colecteaza 
selectiv si cei care nu o fac. Sa spunem ca am depasit etapa asta, si i-am 
depistat, intrebarea mea fiind cum ii sanctionam pe cei care nu colecteaza selectiv 
si ce mecanism de actionare avem noi ca asociatii de proprietari.  
 
Întrucât nu mai sunt solicitări de înscriere la  cuvânt, ședința se încheie. 


