
Informare privind sistemul de gestionare a deşeurilor în comuna Grivița

 
Stimați cetățeni,

  Colectarea deșeurilor municipale reprezintă un serviciu de utilitate publică, iar societatea în ansamblul 
său – indivizii, companiile și instituțiile publice sunt utilizatorii acestui serviciu.
   Conform legislației în vigoare, autoritățile publice locale sunt obligate să asigure colectarea separată cel 
puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale. 
  Dacă sunt respectate prevederile legale, costurile de gestionare și taxa datorată vor fi la un nivel minim.
  În comuna Grivița colectarea deșeurilor se realizează de către operatori autorizați, cu care Primăria 
Grivița are încheiate contracte.
  Deţinătorii de deşeuri au obligaţia să colecteze deşeurile separat, astfel: 
-Deseurile de hârtie, ambalajele din metal(doze din aluminiu pentru băuturi, conserve metalice), 
ambalajele din plastic şi ambalajele din sticlă( borcane, butelii din sticlă) se depun în sacii din plastic 
special destinați acestui scop, care se preiau periodic  de către operatorul serviciului de salubrizare, 
urmînd  o sortare pe categorii, în scopul reutilizării materialelor. Cioburile din sticlă de la ferestre nu se 
depun în pubele sau saci, pentru că pot provoca rănirea personalului care efectuează sortarea. Aceste 
deșeuri se gestioneează ca și deșeuri din construcții.
-Fracția uscată din deșeurile municipale(încalțăminte, textile, obiecte din plastic care nu sunt ambalaje) 
se depune în pubele sau saci din plastic și este preluată de operatorul serviciului de salubrizare, urmînd  o 
sortare, în scopul reutilizări  sau valorificării energetice.
-Deseurile biodegradabile( vegetale, resturi alimentare, gunoi de grajd) se compostează în gospodarie, 
pentru a fi folosite ca îngrășămînt. Dacă acest lucru nu este posibil, deșeurile biodegradabile se pot 
transporta la platforma de gunoi de grajd din localitatea Grivița. În cazul în care deșeurile biodegradabile 
sunt impurificate cu alte deșeuri, sancțiunea aplicabilă este amenda de la 10.000 lei pînă la 20.000 lei. 
- Deşeurile de echipamente electrice şi electronice, deşeurile de baterii şi acumulatori şi deşeurile 
voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă se transportă la  primărie, unde este amenajată o magazie pentru 
depozitarea temporară a acestor deșeuri.
-Anvelopele uzate se pot preda la comerciantul de unde au fost cumpărate, acesta fiind obligat să le preia,
sau se pot depune la magazia amenajată de primărie.
-Uleiurile uzate de motor sau transmisie se pot preda la comerciantul  de unde au fost cumpărate, acesta 
fiind obligat să le preia, sau se pot depune la magazia amenajată de primărie.

-Uleiurile vegetale uzate: persoanele fizice care deţin în gospodărie uleiuri vegetale folosite sunt obligate
să predea cu titlu gratuit întreaga cantitate numai operatorilor economici autorizaţi. Nerespectarea acestei 
obligații se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei.
   Pentru a se facilita îndeplinirea acestei obligații, primăria Grivița a amenajat, în magazie,  un spațiu 
unde cetățenii pot  depune uleiurile uzate de la bucătărie, pentru a fi preluate de un operator autorizat. 
-Deșeurile din construcții: Titularul unei autorizaţii de construire/desfiinţare are obligaţia de a avea un 
plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire / desfiinţare, prin care se instituie sisteme de 
sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, 
materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru 
reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament.
  Primăria Grivița are obligația să organizeze, să gestioneze şi să coordoneze activitatea de colectare a 
deşeurilor provenite de la lucrări pentru care nu este necesară emiterea unei autorizaţii de construire.
  În acest scop, a fost stabilită o platformă pentru depozitarea temporară a deșeurilor din construcții, până 
la folosirea acestora ca material de umplutură pentru intreținerea drumurilor.



  Deținătorii de deşeuri provenite de la lucrări pentru care nu este necesară emiterea unei autorizaţii de 
construire depoziteaza deșeurile la această platormă, numai după ce au obținut de la Primăria Grivița un 
document pentru efectuarea transportului.
-Animalele moarte: Crescătorii individuali de animale sunt obligaţi să anunţe în maximum 24 de ore de 
la decesul animalului medicul veterinar şi autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază 
administrativ-teritorială are loc decesul animalului  crescut în scopul desfăşurării unei activităţi 
economice, cu excepţia animalului de companie.
    Autorităţile administraţiei publice locale sesizate informează de îndată consiliul judeţean, care anunţă 
în cel mai scurt timp posibil operatorul autorizat.   
 
   De asemenea, vă informăm că incendierea deşeurilor de orice fel este interzisă și se sancționează cu 
amendă de  10.000 lei la 20.000 lei pentru persoane fizice  şi de la 50.000 lei la 70.000 lei pentru persoane
juridice.
 Abandonarea   deşeurilor  sau  a  eliminarea  acestora  în  afara  spaţiilor  autorizate  în  acest  scop  se
sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei,  pentru persoanele fizice,  şi de la 50.000 lei la
70.000  lei,  pentru  persoanele  juridice  și   se  aplică  sancţiunea  contravenţională  complementară  de
confiscare a vehiculelor folosite pentru descărcarea/abandonarea deşeurilor în spaţii neautorizate.
   

Rezultatele colectării selective a deşeurilor, pe categorii, şi a valorificării acestora, in anul 2021
In anul 2021 au fost colectate, de pe raza comunei Grivita urmatoarele categorii de deseuri
-Deseuri municipale, o cantitate de 336, 995 tone, din care au fost valorificate 2,115 tone.


