Anexa 1 la H.C.L. nr.37/27.08.2020
Modificare regulament serviciu de salubrizare al judetului Olt
Se vor introduce
La Art 66 alin (3) cu următorul cuprins Campaniile de strângere a deseurilor, organizate de diferite entități (ex. ONG) se vor efectua numai
cu avizul ADI ECO OLT și al operatorilor implicați ( ex.colectare, sortare).
La Art. 67 alin (4), (5), (6) cu următorul cuprins
(4) Se va permite beneficiarilor servicului să solicite aplicarea instrumentului economic “plătește cât arunci” prin reducerea frecvenței de
colectare a deșeurilor sau a volumului recipienților, cu respectarea celorlate prevederi incidentale.
(5) Aplicarea instrumentului se va realiza cu prioritate asupra fluxului de deșeuri reziduale, colectate separat.
(6) Autoritățile contractante și operatorii au obligația de a stabili de la data încheierii contractelor de delegare pentru operarea SMID Olt o
metodologie de implementare a instrumentului economic “plătește cât arunci”

La capitolul de indicatori se vor include următorii indicatori de performanță, conform prevderilor legii 211/2011:
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Indicatori de performanta
Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal,
Colectarea separată a deşeurilor
reciclabile, inclusiv deşeuri de ambalaje plastic şi sticlă din deşeurile
municipale, colectate separat, ca
procentaj din cantitatea totală generată
de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi
sticlă din deşeurile municipale.
Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal,
plastic şi sticlă din deşeurile
municipale colectate separat reprezintă
cantitatea acceptată într-un an
calendaristic de către stația de sortare.

50%
pentru
anul
2020;

60%
pentru
anul
2021

Pentru ținta de 50 % se aplică anual
următoarele penalități următoarelor
procente de deşeuri reciclabile
colectate separat:
10% sau mai puțin: 12% din VAC
10% - 20%: 8% din VAC
20% - 30%: 6% din VAC
30% - 40%: 4% din VAC
40% - 50%: 2% din VAC
50% sau mai mult: nu se aplica
penalități
Pentru ținta de 60 % se aplica anual
următoarele penalități următoarelor
procente de deşeuri reciclabile
colectate separat:
10% sau mai puțin: 12% din VAC
10% - 20%: 10% din VAC
20% - 30%: 8% din VAC
30% - 40%: 6% din VAC
40% - 50%: 4% din VAC
50% - 60%: 2% din VAC
60% sau mai mult: nu se aplica
penalități
Pentru ținta de 70 % se aplica anual
următoarele penalități următoarelor
procentele de deşeuri reciclabile
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colectate separat:
10% sau mai puțin: 12% din VAC
70%
începând 10% - 20%: 12% din VAC
20% - 30%: 10% din VAC
cu anul
2022
30% - 40%: 8% din VAC
40% - 50%: 6% din VAC
50% - 60%: 4% din VAC
60% - 70%: 2% din VAC
70% sau mai mult: nu se aplica
penalități
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Operarea Stațiilor de sortare

Cantitatea totală de deşeuri trimise la
reciclare ca procentaj din cantitatea
totală de deşeuri acceptate la staţiile de
sortare

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
ANDRONIE OLIMPIA

75%

30.000 LEI pentru fiecare 1 % sub
procentul indicat la care se adaugă
suportarea contribuţiei pentru
economia circulară pentru cantităţile
de deşeuri municipale destinate a fi
depozitate care depăşesc cantităţile
corespunzătoare indicatorilor de
performanţă prevăzuţi

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
al comunei
BALMAU CONSTANTIN
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