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MINUTA, 
DEZBATERII PUBLICE DIN DATA 05 SEPTEMBRIE 2017 

privind Proiectul de Hotărâre Modilicarea normelor de salubritate si a normelor de igiena din 
Municipiul Tecuci. 

în data de 05 august 2017, ora 10 0 în Sala de şedinţe a Primariei Municipiului Tecuci 
s-a desfsurat dezbaterea publică  a proiectului de hotărâre privind Modificarea normelor de 
salubritate sî a normelor de igiena din Municipiul Tecuci.. 

La dezbaterea publică  participa iniţiatorul proiectului de hotărâre, persoana desennzată  
responsabilă  pentru relaţia cu societatea civilă, şeli de direcţiiiserviciiibirouri din cadrui aparatului de 
specialitate al priinarului, în sală  fiind prezeni apvoxiniativ un nr.de  50 persoane. 

La proiectul de act normativ supus dezbaterii ptiblice, pân ă  la data de 2508.2017, nu s-a 
îuregistrat nici o recomandare scris ă.. 

D1 Primar - Ain făcut această  dezbatere pub[ică  pentru că  ne interesează  părerea 
duinneavoastră  iar părerea duiruieavoastră  va însemna hotărârea finală  în a scoate un proiect de 
hotărâre spre aprobaie în Consiliui local Tecuci.. 

Aşa cum era flresc noi ain venit cu pvopunerea spre dezbatere public ă  a norme1otide salubritate şi 
a normelor de igienă  din Municipiul Tecnci,, dat .iiind faptul că  din anul 2006 - 2017 ăceste norme nu 
au mai fost inodiiicate iar legtsla ţia actuală  s-a sdiimbat destul de niult. Obiectul general al acestor 
norme pe care noi le propunein îl constituie obligaţiile şi responsabilităţile ooncvete cu pzivire 1a 
protecţia inediului construit şi natural, colectaiiea în sistem orgaiuzat şi contvolat a deşeurilor 
inunicipale şi a celor asirnilate acestora de şeuri din construcţii şi deşeuri industriale, respectării 
normelor de executarea construc ţiilor şi de siguranţă  a acestora, întreţinerii aspectulzn civilizat, în bună  
stare a construc ţiilor, incintelor, îniprejznuirilor, între ţinerii şi reparaţiei dninuiilor, asigurăriif 
întreţinerii curăţeuiei locurilor pub1ice şi a gestionăiii deşeuiilor municipale şi a celor asiinilate 
acestora, deşeuri din construcţii şi deşeuri industriale, adniinistrăriiiîngrjjirii spaţiilor verzi, a 
conservării şi protecţiei mediului, precuirr şi a aItor lucrări şi dotări publice, menţineiii curăţeniei în 
târguri, oboare şi pieţe, efectuării publicităţii în spaţiile publice, conforni. reglementărilor în vigoare, 
asigurării ordinei şi siguranţei publice, protecţiei sanitare publice, respect ării normelor legale şi a 
condiţiilor speciflce de deţinere a aniznalelor de fermă  şi a celor de companie pe raza localităţii Tecuci, 
combaterii vectorilor rozătoare, insecte, dăunători pe raza Municipiului Tecuci,carializ ării, alimentării 
cu apă  şi epurării apelor uzate. Co1gii care au întocmit acest rnaterial au punctat aproape flecare Iucru 
care poate influenţa pozitiv viaţa noastră  de zi cu zi. Având în vedere c ă  dunineavoastră  cunoaşteţi 
acest material, vă  rog să  veniţi cu propuneri, precizez c ă, dacă  durnneavoaslră  nu veniţi cu nici-o 
completare, acest inaterial va fi propus spre adoptare Consiliului Local în forma actual ă.. 

Un cetăţean: La Sec ţiune 11 - Obligaţiile cetăţenilor şi ale asociaţiilor de proprietari sau locatari, 
art 8,alin.2 lit.b: în donieniul gospodăririi Municipiului Tecuci, proprietarii de gospodării individuale, 
asociaţiile de proprietari sau locatarii au obligaţîi privind efectuarea şi menţinerea curăţeniei 
trotuarelor sau a drurnului acolo unde nu exist ă  trotuare, pe por ţiunea din dreptui iinobilului af1at în 
folosinţă  în calitate de proprietar sau locatar precum şi a locurilor de parcare folosite. Vorbesc în 
numele unei asociaţii de proprietari, noi nu avem zone verzi, am vorbit cu cei de Ia Zone Verzi s ă  ne 
aducă  pământ ca să  putem cultiva iarbă, flori însă  ne-au spus ca nu au. 



ui rrimar : uei ae ia servicui spaiiior verzi ae ia u.u.r. inrra ]iur-un program ae reamenajare a 
tuturor spaţiilor verzi din ora ş , arn început cu Andrei Şaguna dar tiiupul nefavorabil ne-a Stopat 
lucrarea acolo, suntem în zona industrial ă  iar în curând vorn ajunge ş i la dumneavoastră . 

Un cetăţean: Referitor la situa ţiile acelea de prăbuşire a arborilor, am o sesizare f ăcută  încă  din 
luna octombrie anul trecut în legătură  cu toaletarea a doi copaci, îns ă  nici până  la acest moment nu am 
primit nici un răspuns. 

D1 Primar :Avem o list ă  întreagă  de zone unde vom face toaletarea copacilor şi o vom face în 
perioada imediat urinătoare. 

Un cetăţean:Referitor la art.8 alin 3 pct a, noî am semnalat s ă  vină  să  se rezQlve problema 
cablurilor de pe acoperi şurile blocurilor însă  ni s-a spus că  nu există  persona1 Ş i referitor la sec ţiunea I 
art 24, regletnentări privind gestionarea anumitor tipuri de de şeuri, alin.2 spune nerespectarea 
obligaţiilor prevăzute la art 24, lit.b-f se sancţionează  contravenţional cu amendă, întrebarea mea este 
cine sancţionează  ?. 

D1 Primar :Noi suntem la începutul ac ţiunii de colectare selectivă  a gunoiului menajer, vom avea 
modificări ale plalformelor gospodăreşti în toate cartierele, am împ ărţit saci în patru cartiere ca s ă  se 
poată  face selecţia din locuinţe. 

Un cetăţean:Nu se speciflcă  niinic în inaterial referitor la obliga ţiile operatorului de servicii de 
sa1ubrizare pe titnp de iarna nici despre obligaţiile operatorului de Apă  Canal. 

Dl Priinar :Ceea ce pot să  vă  spun despre cei de Ia Apă  Canal, este faptul c ă  va urma 
inipleinentarea unui proiect destul de inare al lor şi vor schiinba tot ceea ce înseamn ă  conducte de apă  
în oraşul Tecuci, în zona centrală. 

Un cetăţean:Referitor la asigurarea curăţării periodice a faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii, 
există  o lege îa acest sens? 

D-ra Fotache Valerica: există  un regulaineat Iocal. 
Un cetăţean:ln regulameat au se specilică  de exetnplu blocul U să  fie vopsit gaIben sau altă  

culoare, inăcarsă  se dea ua nomenclator în care să  se specilice o singură  cu1oare pentru un bloc, nu 
acesta să  fie vopsit în toate culorile.. 

Dl Primar :Ceea ce vă  pot proinite este faptul că  acest aspect se va rezolva odat ă  cu finalizarea 
P. U.G.-uluî Municipiului Tecuci care va li 1inalizat până  la începutul Iunii decembrie 20 1 8. 

Un cetăţean:Referitor la uscătoarele aoelea care sunt alişate pe faţadele blocurilor, am înţeles că  
acestea sunt interzise să  se inai afîşezie pe faţada blocurilor. 

Dl Primar: Să  nu fle toată  faţada blocului ocupată  de uscător. 
D1 Niţă  MarianAvetn uscătoare care sunt închise în cadrul asocia ţiilor care cu bun simţ  le putein 

folosi cu toţii pe râad. 
Un cetăţean:Ce facein cu acei proprietari de apartamente care le-au închiriat iar acei chiriaşi nu 

sunt lrecuţi Ia plata taxei de habitat.. 
D1 Priinar :Nu este posibil ca o persoană  care şi-a achiziţionat o locuinţă  să  nu fie trecută  şi la 

plata taxei de habitat.. 
Un cetăţeaa:In urina furtunii s-au desprins inşte arbori iar cieagile stau să  cadă  şi pot să  

accidenteze pe cineva, ain facut o adresă  scrisă  către Priinărie dar nu nii s-a dat nici un răspuns. 
D1 Priinar:La acest moment la capitolul toaletare arbori st ăm prost, dar în maxim 1 0- 1 5 zile vom 

achiziţiona un utilaj şi voin rezolva această  problemă . 
Un cetăţean:O altă  problemă  este cea a câinilor şi pisicilor care au îinpânzit Tecuciul în ultimul 

timp. 
Dl Prîniar :De la 1 iulie 2017 palru societăţi ale U.AT-u1uî şi-au restrâns activitatea într-una 

singură, nonnal că  am reorganizat şi acest serviciu de ecarisaj, până  în luna decembrie padocu1 se va 
muta din Tecuci, am reorganizat serviciul nostru, am stabilit o colaborare cu cei de la asocia ţiile pentru 
protecţia animalelor şi astfel vom restabili un echilibiu şi în privinţa acestei probleme a câinilor. 

Un cetăţean:O altă  problemă  reprezintă  acei ,,boschetari care stau şi dorm pe unde apucă, rog ca 
Poliţia loca1ă  să-şi facă  apariţia şi prin acea zonă  a H—urilor. De asernenea odat ă  cu începerea anului 
şcolar în spatele Iiceului Industrial se strâng foarte mul ţi elevi care vorbesc şi se comportă  foarte urât. 

D1 Priniar :Faceţi sesizare Ia Poliţia locală  şi atunci aceştia se vor deplasa de urgenţă  în zona 
respectivă . 

D1 Diaconu Vasile:Am şi eu câteva observaţii de făcut, mă  refer la art.50 lit.b am v ăzut că  
captarea de apă  potabilă  prin foraje, fără  avizul operatorului specializat se sancţionează, axn înţeles că  
în lege este prevăzut că  persoanele fizice au dreptul acum s ă  efectueze aceste fQraje Ş1 ar trebui 



precizai ca acesi iucru esie ooar peniru persoaueie juriuice, exisia in noua iege un accepi peniru 
persoanele fizice? ştiind că  pe teritoriu} Tecuciului sunl foarte multe fora şe făcute de persoane fizice 
pe care le utilizează  în general pentru udat sau pentru nevoi gospod ăreşti. A doua problem ă  este mai 
amplă  ş i se referă  la selectarea gunoiului şi a deşeurilor vegetale. Consider c ă  înainte de a intra în 
vigoare acest regulament trebuie s ă  precizăm clar ce poate şi ce nu poate să  facă  C.U.Pu1. 

Mă  refer la cap. 11, art.6, alin.4, lit.g, transportul în Iocuri special destinate depozit ării, a 
deşeurilor vegetale, menajere sau de alt ă  natură  din curţi, de pe străzi sau din orice alte locuri, este 
interzisă  arderea acestora la locurile de provenien ţă. Eu am mai propus înfiinţarea acestui depozit de 
deşeuri vegetale şi în acelaşi timp cred că  Rampa Rate ş  ar trebui să  achiziţioneze un, toc ător pentru 
crengi, frunze etc pentru a fi u şurat transportul deşeului la Brăila. Ştiu că  preţu1 este foarte mare şi cred 
că  ar fi util de făcut un proiect în care să  se specifice clar care este acest dep6zit de de şeuri vegetale. 

La secţiunea 11, art.8, alin,.e, se iirterzice proprietarilor de imobile scoaterea şi depozitarea pe 
domeriiul public a resturilor vegetale rezultate di,n curăţarea grădinîlor şi curţi1or.Aceste tipuri de 
deşeuri pot fi depozitate în grădină, în vederea producerii de cInpost natural sau pot fi colectate de 
către operatorul de salubritale, contra-cost, cu asigurarea containeruiui standardizat necesar, la 
solicitare. Deci noi nu deţinetn aceste contaînere, societatea nu este pregătită  să  colecteze aceste 
deşeuri, acelaşi lucru fiind şi la Asociaţiile de proprietari, vorbesc de întreg teritoriul Tecuciului care 
are o întindere destul de niare şi o zonă  verde bună  şi atunci să  ţinein cont cum vom colecta aceste 
deşeuri vegetale, ele vor r ămne aici sau le vom lransporta la un cost destul de mare la Brăila. 

Dacă  noi nu reuşîm să  colectăin celpuţin carton,,, peturi şi deşeuri vegetale o să  ne coste foarte 
inult şi o să  lrebuiască  să  inăriin foarte niult taxa de liabitat. 

D1 Priniar:Ne-ar inai lrebui cel puţin două  autospeciale penlxu colectarea gunoiului, cisterne 
pentru a uda carosabilul, un coinpostor, containere, cred că  şi pentru aceste lucruri putem găsi 
finanţare chiar şi prin GAL 

Avnd în vedere că  nu inai sunt alte puncte de vedere, dezbaterea publică  privind Modificarea 
normelor de si1ubritate si a nonnelor de igiena din Municipiul Tecuci. 
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