
Activităţi  desfăşurate  de  poliţia  locală  Bârlad  pentru protejarea  mediului în 

perioada 18 martie - 16 mai 2021 

 

Poliția locală  Bârlad   a  desfășurat  activități  pentru  protejarea  mediului. 

 

I. SCOP ŞI MOTIVAŢIE 

 

Reducerea efectelor adverse determinate de generarea şi gestionarea deşeurilor,  

elaborarea şi implementarea măsurilor a revenit viceprimarului mun. Bârlad, doamna 

Ana - Maria Vintilă 

Rezultatul aşteptat este ca fiecare locuitor al municipiului nostru să înţeleagă 

responsabilităţile ce-i revin, căci protejarea mediului constituie astăzi una dintre 

problemele cele mai importante ale umanitatii, deoarece are implicaţii majore asupra 

sănătăţii populaţiei.  

  

  

ACTE NORMATIVE ŞI DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

• ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia 

mediului, art. 6, alin. 1, ’’Protecţia mediului constituie obligaţia şi responsabilitatea 

autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a tuturor persoanelor 

fizice şi juridice 

• LEGEA nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor , art. l:99.    

• recomandările Comisiei Europene adresate ţării noastre privind depozitele de 

deşeuri, protecţia speciilor şi habitatelor, prevenirea poluării atmosferice; 

• REGULAMENTUL SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A LOCALITĂŢILOR 

DIN JUDEŢUL VASLUI; 

• H.C.L.M. Bârlad nr. 22/2002 privind stabilirea obligaţiilor şi răspunderilor ce revin 

instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, precum şi 

cetăţenilor, în domeniul gospodăririi mun. Bârlad; 

• „Programul de activităţi privind îmbunătăţirea acţiunilor de colectare a deşeurilor 

menajere şi reciclabile pentru perioada 18 martie - 01 septembrie 2021”, elaborat de 

Primăria municipiului Bârlad; 

 



 

 

II. RESURSE ANGRENATE 

 

Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, au fost implicate următoarele instituţii: 

- Primăria municipiului Bârlad - Serviciul Gospodărire Comunală 

- Poliţia Locală Bârlad 

- Voluntari ai Bibliotecii Municipale ’’Stroe S. Belloescu” 

- Personalul S.C. ’’URBANA” S.A. Bistriţa Năsăud 

- Asociaţii de proprietari 

ACTIVITĂŢI PREVENTIVE DESFĂŞURATE  

1. Informarea populaţiei 

  

- Viceprimarul municipiului Bârlad, doamna Ana-Maria Vintilă, a prezentat asociaţiilor 

de proprietari strategii menite să conducă la creşterea cantităţilor de deşeuri 

reciclabile colectate de cetăţenii ce locuiesc în cartierele de blocuri; 

- Au fost notificaţi administratorii a 195 societăţi comerciale cu privire la obligativitatea 

încheierii contractului pentru prestarea serviciilor de salubritate, cu operatorul licenţiat 

pentru servicii de salubrizare; 49 de agenţi economici au încheiat contracte, 12 agenţi 

economici au prezentat contracte încheiate anterior notificării, 72 de societăţi 

comerciale au activitatea suspendată ori nu mai funcţionează la adresa declarată ca 

reprezentând sediul social, iar 62 de societăţi comerciale sunt în curs de încheiere a 

contractelor;  

  

  

 

    III.  Cooperarea interinstituţională 

- La iniţiativa primarului şi viceprimarului mun. Bârlad au fost organizate întâlniri cu 

reprezentanţii Gărzii de Mediu, asociaţiilor de proprietari şi operatorului licenţiat.  

- A fost elaborat un protocol de cooperare, între Poliţia Locală Bârlad şi Garda de 

Mediu - Comisariatul Judeţean Vaslui, prin care cele două instituţii au stabilit 

modalităţi de verificare a sesizărilor, intervenţia şi contracararea fenomenului de 

depozitare necontrolată a deşeurilor şi poluarea mediului; 



 

IV. ACTIVITĂŢI  DE COMBATERE DESFĂŞURATE 

- în punctele special amenajate pentru depozitarea deşeurilor generate de locuitorii 

din cartierele cu blocuri, sunt depozitate deşeuri în amestec ori în afara recipientelor 

individualizate pe categorii de deşeuri; 

- Există persoane care folosesc vehicule cu tracţiune animală, ce răscolesc deşeurile 

reciclabile şi sustrag deşeuri ce pot fi valorificate, concomitent cu răsturnarea 

conţinutului din recipientele verificate; 

- Există mulţi cetăţeni care depozitează deşeuri inerte ori voluminoase în locurile 

destinate deşeurilor provenite din activităţile gospodăreşti, în cantităţi mari, folosind 

pentru transport mijloace auto ori vehicule cu tracţiune animală; 

- în zonele periferice sunt depozitate deşeuri provenite din gospodării sau din 

construcţii, în ciuda faptului că primăria organizează frecvent activităţi de ecologizare 

a zonelor respective. 

   -        In urma activităţilor de monitorizare video, supraveghere şi patrulare, au fost 

identificaţi cetăţeni care nu au respectat prevederile legislaţiei fapt pentru care au fost 

aplicate un număr de: 

• 35 sancţiuni contravenţionale , în baza H.C.L.M. Bârlad nr. 

189/2015, în valoare de 9 700 lei; 

• 34 sancţiuni contravenţionale , în baza H.C.L.M. Bârlad nr. 22/2002 privind stabilirea 

obligaţiilor şi răspunderilor ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte 

persoane juridice, precum şi cetăţenilor, în domeniul gospodăririi mun. Bârlad, în 

valoare de 6.300 lei; 

  

 

V. CONCLUZII 

- O mare parte dintre cetăţenii municipiului Bârlad au înţeles importanţa colectării 

selective a deşeurilor; 

- Există, încă, persoane care ignoră normele legale şi regulile de conduită civică, prin 

depozitarea deşeurilor în afara recipientelor, în exteriorul punctelor amenajate sau în 

zonele periferice; 

- Contaminarea deşeurilor reciclabile, cu deşeuri menajere, zădărniceşte eforturile 

cetăţenilor care înţeleg să colecteze şi să depoziteze selectiv deşeurile provenite din 



activităţile gospodăreşti; 

 

VI. RECOMANDĂRI 

- PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BÂRLAD ŞI POLIŢIA LOCALĂ îndeamnă cetăţenii să 

manifeste înţelegere şi să respecte regulile de colectare selectivă a deşeurilor.  

- Colectarea selectiva presupune depozitarea fiecărui deseu de ambalaj in pubela 

corespunzătoare materialului din care acesta este confecţionai. 

Astfel: 

- Deşeurile menajere se depun în pubela neagră; 

- Deşeurile din hârtie si carton trebuie depuse in pubela albastră; 

- Deşeuri din plastic şi metal, pentru a ajunge la reciclare trebuie depuse in pubela 

galbenă. 

- Deşeurile din sticlă trebuie depuse în pubela verde:  

VII      EXEMPLE SEMNIFICATIVE  

  

Măsuri: Avertisment, conform HCL nr. 189/2015;  

  

Măsuri: Amendă 1000 lei, conform HCL nr. 189/2015; 

  

Măsuri: Amendă 500 lei, conform HCL nr. 22/2002;  

   

Măsuri: Avertisment, conform HCL nr. 22/2002; 
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