
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTARAREA NR. 56 
Din 14.09.2022

privind aprobarea implementării proiectului “ înfiinţarea unui centru de colectare a deşeurilor 
prin aport voluntar în Comuna Băiuţ, judeţul Maramureş ”

Consiliul local al comunei Băiuţ întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.09.2022;
Având în vedere referatul de aprobare prezentat de dna primar Maciuc Viorica, proiectul 

de hotărâre avizat favorabil de comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local Băiuţ ca şi 
raportul de specialitate întocmit de dl secretar Pop Aurel ian Victor;

Având în vedere prevederile Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu 
modificările şi completările ulterioare;

Conform prevederilor Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de 
proiecte PNRR/2022/ C3/S/I.1.B, Componenta C3 -  Managementul deşeurilor Investiţia 1.1. 
Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor 
municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe / comune, Subinvestiţia 1.1 A. - înfiinţarea de 
centre de colectare prin aport voluntar şi cele ale Directivei (UE) 2018/851 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deşeurile 
Pentru obiectivul “înfiinţarea unui centru de colectare a deşeurilor prin aport voluntar în comuna 
Băiuţ, judeţul Maramureş”

în temeiul art. 136 alin. 1 şi al art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art.l. Se aprobă participarea Comunei Băiuţ în cadrul Programului Naţional de Redresare 
şi Rezilienţă, Componenta C3 -  Managementul deşeurilor Investiţia 11. Dezvoltarea, modernizarea 
şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la 
nivel de oraşe / comune. Subinvestiţia 1.1. A. - înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar, 
în vederea depunerii proiectului de investiţii “ înfiinţarea unui centru de colectare a deşeurilor prin 
aport voluntar în Comuna Băiuţ judeţul Maramureş” pentru obţinerea finanţării în cadrul apelului 
de proiecte PNRR/2022/C3/S/1.1 .A.

Art.2. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului de investiţii “ înfiinţarea unui 
centru de colectare a deşeurilor prin aport voluntar în Comuna Băiuţ judeţul Maramureş ”, în 
cuantum de 3.830.913.04 lei fkră TVA. respectiv 778.720 euro fără TVA, reprezentând 
4.558.786,51 lei cu TVA.

Art.3. Se aprobă Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art.4. Se aprobă asigurarea şi susţinerea din bugetul local al Comunei Băiuţ a contribuţiei 
financiare aferente cheltuielilor neeligibile necesare pentru implementarea proiectului, cheltuieli 
care pot rezulta din documentaţiile tehnico-economice sau din contractul de lucrări.

Art.5. Comuna Băiuţ se obligă să asigure cheltuielile de mentenanţă a investiţiei pe o 
perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi.

Art.6. Comuna Băiuţ se obligă sa prevadă în buget, lucrările pentru perioada de realizare a 
investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin PNRR.

Art.7. Se împuterniceşte dna Maciuc Viorica Primarul Comuna Băiuţ ca reprezentat legal 
al Comunei Băiuţ pentru relaţia cu MMAP, în derularea proiectului, respectiv să semneze toate 
actele necesare şi contractul de finanţare în numele Comunei Băiuţ.

Alt.8. Prezenta hotărâre se comunică în conformitate cu prevederile Codului administrativ: 
Prefectului judeţului Maramureş 
Primarului comunei Băiuţ 
Compartimentului proiecte din cadrul primăriei 
Afişier 
Dosar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ. 

CIUPE1 NOIEMI U^3l&d

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL 

POP a u r e l ia n X iç t o r

Cvorum: n voturi pentru._____ voturi împotrivă
şi abţineri din n consilieri prezenţi în total 11 consilieri



Anexa 1 la HCL nr. 56/14.09.2022

Privind obiectivul de investiţii: “înfiinţarea unui centru de colectare a deşeurilor prin aport 
voluntar în Comuna Băiuţ judeţul Maramureş”

• Necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al investiţiei
In Comuna Băiuţ nu există un centru de colectare cu aport voluntar care să asigure 

colectarea separată a deşeurilor menajere care nu pot fi colectate în sistem ,.door-to-door”, 
respectiv deşeuri reciclabile şi biodeşeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, 
precum şi fluxurile speciale de deşeuri -  deşeuri voluminoase, deşeuri textile, deşeuri din 
lemn. mobilier, deşeuri din anvelope, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii 
uzate, deşeuri periculoase, deşeuri de gradină, deşeuri din construcţii şi demolări.

Comuna Băiuţ a identificat o formă de finanţare în cadrul PLANULUI 
NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA -  Componenta C3 -  Managementul 
deşeurilor, INVESTIŢIA II. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de 
management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe / comune 
Subinvestiţia 11 .A. - înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar.

Finanţarea obiectivului “înfiinţarea unui centru de colectare a deşeurilor prin 
aport voluntar în Comuna Băiuţ, judeţul Maramureş” urmăreşte dezvoltarea unui 
management al deşeurilor eficient, prin crearea capacităţilor de colectare separată, pregătire 
pentru reutilizare şi valorificare a deşeurilor în vederea continuării procesului de conformare 
cu prevederile directivelor specifice şi a tranziţiei la economia circulară.

Activităţile propuse prin proiect vor cuprinde investiţiile necesare înfiinţării unui 
centru de colectare prin aport voluntar ce vor asigura colectarea separată a deşeurilor 
menajere care nu pot fi colectate în sistem „door-to-door”, respectiv deşeuri reciclabile şi 
biodeşeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum şi fluxurile speciale de 
deşeuri -  deşeuri voluminoase, deşeuri textile, deşeuri din lemn, mobilier, deşeuri din 
anvelope, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii uzate, deşeuri periculoase, 
deşeuri de gradină, deşeuri din construcţii şi demolări.

Centrul de colectare cu aport voluntar va deservi până la 2000 de locuitori (conform 
INS populaţie după domiciliu la 1 ianuarie 2022) şi va fi amplasat pe raza administrativă a 
unităţii administrativ teritoriale respectând prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.
119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al 
populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Planului 
Judeţean de Gestionare a Deşeurilor.

Această investiţie va oferi cetăţenilor posibilitatea să se debaraseze de anumite 
categorii de deşeuri, care ar putea ajunge în locaţii neautorizate de depozitare sau chiar în 
natură creînd astfel un prejudiciu ecologic şi financiar, atât prin eventualele costuri implicate 
de lucrări de ecologizare a zonelor respective cât şi prin amenzile ce ar putea fi aplicate de 
autorităţile competente în domeniul protecţiei mediului.

> Caracteristici tehnice ale centrului
• Platformă betonată (cca 2420 mp. conform terenului dvs),
• gard perimetral, poartă acces, supraveghere video perimetrală. inclusiv acces Online;



Clădiri administrative (cabină portar, container-baracă birouri, vestiar, toaletă), dotări 
birou (calculator, birotică, comunicaţii etc.);
Spaţiu deschis (copertinat) pentru anvelope şi containere sensibile la umiditate: 
Containere mari (tip transport maritim) pentru echipamente electrice, deşeuri 
periculoase;
Containere mari (tip ab-roll) -  pentru materiale de construcţii, mobilier, plastic, hârtie 
carton, sticlă, metal, lemn;
Containere mici şi butoaie pentru textile, încălţăminte, baterii, becuri, medicamente şi 
chimicale, ulei vegetal, alte deşeuri lichide;
Presă deşeuri (plastic, metal, textil);
Branşament utilităţi (apa. electricitate);
Camera frigorifică pentru cadavre animale cu rampă dezinfecţie şi îngrădire cu acces; 
Spaţiu verde.


