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Nr. 28/10.03.2021 

Către PRIMĂRIA ORAȘULUI BRAGADIRU 

În atenția Consiliul Local Bragadiru 

În atenția Primarului Orașului Bragadiru 

În atenția Serviciului de Gospodărire 

REFERAT 

Subsemnatii, consilieri locali in Consiliul Local al Orasului Bragadiru, Judetul Ilfov, 

din partea Partidului Miscarea Populara, va aducem in atentie o problema cu care ne 

confruntăm anual în perioada martie-noiembrie: colectarea deșeurilor vegetale.  

Având în vedere: 

1. Prevederile art 4 (3) din Legea nr. 181/2020 “Autoritățile administrației publice locale 

au următoarele obligații:(i) elaborează strategii și programe proprii pentru gestionarea 

deșeurilor biodegradabile;(ii) asigură și răspund pentru colectarea separată a materialelor 

sau deșeurilor destinate compostării/digestiei anaerobe;(iii) asigură informarea 

cetățenilor prin mijloace adecvate și prin publicarea pe site-ul propriu asupra sistemului 

de gestionare al deșeurilor biodegradabile destinate compostului/digestatului”, iar 

neîndeplinirea obligațiilor de la punctele (i) și (ii) se sancționează cu amenda de la 

5000 la 15.000 lei, 

2. Prevederile art. 2 alin (7) din Legea nr. 181/2020 “ Persoanele fizice și juridice care 

generează deșeuri biodegradabile au obligația să depună aceste deșeuri în spațiile 

indicate sau să le predea operatorilor autorizați pentru colectarea lor ”,ceea ce înseamnă 

că arderea deșeurilor vegetale din gospodării este interzisă din 20 februarie 2021, iar 

neîndeplinirea obligației se sancționează cu amenda de la 400 la 800 lei, 

3. Prevederile  art. 19 alin. (1) din HCL nr. 173/2019 privind actualizarea Regulamentului 

Serviciului de Salubrizare al Orasului Bragadiru, prin care “resturile vegetale din curte 

tratate cu pesticide” se colectează în recipiente de culoare gri/negru și sunt considerate 

deșeuri reziduale, dar în orașul Bragadiru există un singur tip de recipient pentru 

deșeurile menajere și similar, 

4. Prevederile  art. 19 alin. (1) din HCL nr. 173/2019 privind actualizarea Regulamentului 

Serviciului de Salubrizare al Orasului Bragadiru, prin care “resturile vegetale din curte 

(frunze, crengi şi nuiele mărunţite, flori)” se colectează în recipiente de culoare maro, 

dar aceste recipiente nu sunt distribuit de SC SALSERV ECOSISTEM SRL în 

orașul Bragadiru, 

5. Prevederile  art. 38 alin. (1) din HCL nr. 173/2019 privind actualizarea Regulamentului 

Serviciului de Salubrizare al Orasului Bragadiru, prin care “Deșeurile biodegradabile 

colectate separate, inclusiv cele preponderant vegetale provenite din parcuri, gradini, 

curti și alte spatii verzi sunt transportate la statia de compostare pentru obtinerea de 

compost, care trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate pentru utilizarea sa in 
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agricultura”,  operatorul de salubrizare are deja obligația aceasta pentru deșeurile 

vegetale din Parcul de agrement și spațiile verzi publice, dar nu detinem informatii 

despre modul in care se face acest lucru,  

6. Prevederile anexei 1 la HCL nr. 24/2020 privind ajustarea tarifului de operare a 

serviciului de salubrizare, se menționează pe lângă deșeuri menajere doar colectarea 

deșeurilor voluminoase neasimilabilor celor menajere și cele rezultate din construcții și 

demolări, nu și cele biodegradabile, deci nu există un tarif special pentru colectarea 

deșeurilor biodegradabile aprobat de Consiliul Local Bragadiru,  

7. Sesizările cetățenilor cu privire la ridicarea deșeurilor vegetale de către SC SALSERV 

ECOSISTEM SRL în orașul Bragadiru contravalorii de 50 lei/mc. 

Vă solicităm: 

1. Să cereți SALSERV să vină regulat să ridice gratuit de pe domeniul public deșeurile 

vegetale cu o mașină specială si să le recicleze corespunzător obligațiilor în vigoare, până 

la adoptarea unei noi hotărâri de consiliu local în acest sens.  

2. Să fie comunicat public orarul de ridicare a deseurilor vegetale, pentru ca vecinii care au 

gazon, crengi, flori și alte resturi vegetale sa le scoată doar in ziua respectiva pe 

domeniul public, nu sa rămână acolo cu lunile, cum a fost cazul anul trecut pe alocuri. 

 

Având in vedere urgenta situației descries, fiind la început de primăvară, când 

oamenii au activități de grădinărit, este nevoie de o abordare rapidă a problemei.  

Vom supune la vot în prima ședință a Consiliului Local Bragadiru solicitările de mai 

sus. 

Vă rugăm să ne comunicați in scris pozitia serviciilor de specialitate referitoare la cele 

semnalate pe adresa de mail consilier@bragadirumeu.ro . 

 

Cu stimă,  

Teodora Desagă                                                   Valentina Cojocariu   

                                                    

Elena Zamfir                                                        Valentin Scîntee 
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