
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA                                                                    
                               

                                       MINUTA 
                                                   PRIVIND DEZBATEREA PUBLICA  A 
                    ,,REGULAMENTULUI DE SALUBRIZARE A MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA”
                         din data de 14.08.2015, sala de sticla a Primariei municipiului Cluj-Napoca

  Dezbaterea publica a inceput cu un cuvant de deschidere rostit de D-nul Primar  al
municipiului  Cluj-Napoca,  Emil  Boc,  care  a  prezentat scopul  organizarii  dezbaterii  publice,
conform prevederilor legale prevazute de lege,  respectiv emiterea unui nou Regulament de
salubrizare a municipiului Cluj-Napoca, conform Legii nr. 101/2006 (republicata) a serviciului
de salubrizare a localitatilor si a Ordinului nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru
al serviciului de salubrizare a localitatilor.

  In urma publicarii pe site-ul Primariei municipiului Cluj-Napoca la sectiunea ,,consultare
publica”  a  propunerii  noului  Regulament  de  salubrizare  a  municipiului  Cluj-Napoca,  a  fost
solicitata dezbatere publica de catre Consiliul Civic Local Cluj-Napoca prin LADO CLUJ, de
asemenea Municipiul Cluj-Napoca prin adresa nr. 298427/1/11.08.2015.

Se subliniaza faptul ca tema dezbaterii publice a fost generata de modificarea legislatiei
in  vigoare  privind  serviciul  de  salubrizare  a  localitatilor  respectiv:  situatia  deseurilor
abandonate, instituirea taxei de salubrizare prevazuta de lege pentru utilizatorii  care nu au
contract de salubritate si obligativitatea colectarii selective a deseurilor (fractie umeda si fractie
uscata).

Se stabileste modul de desfasurare a sedintei si cum se va organiza luarea de cuvant.
Se inscriu la cuvant urmatorii: 
     -    D-nul Dan Horea

 D-na Beu Mihaela
 D-nul Prof. Ungureanu
 D-nul Pop Iosif 
 D-nul Adrian Coroianu – reprezentant LIGA pentru integrare in Europa
 D-nul Coros Foisan – reprezentant Asociatia Ecologista ,,Floarea de Colt”.

La sedinta participa:
- reprezentanti din partea Primariei Cluj-Napoca: D-nul Virgil Porutiu – director Directia Tehnica,
Adriana Magurean – sef Serviciu Tehnic Reparatii imobile, D-nul Sorin Abrudan – sef Serviciu
Control  Protectia  mediului,  reprezentanti  din  partea  Directiei  Generale Politia  Locala  a
municipiului Cluj-Napoca, a Directiei Economice, Serviciul Juridic, Serviciul Resurse Umane.
-  D-nul  Costea  –  reprezentant  al  Asociatiei de  Dezvoltare  Intercomunitara
ECOMETROPOLITAN CLUJ
- reprezentanti  ai  operatorilor  de salubrizare  a  municipiului  Cluj-Napoca,  respectiv  de  la
Compania de Salubritate Brantner Veres S.A. , SC Rosal Grup S.A si de la S.C. Coral Impex
S.R.L.

Ia cuvantul Domnul Dan Horea, care, pe tema deseurilor – discuta despre proiectul de
selectare manuala ,,Gunoiul  altora, bogatia noastra”  implementat  la loc.  Rîciu (Jud. Mures)
care  functioneaza  si  in  prezent,  proiect  care  ar  putea  fi  propus  si  pentru  municipiul  Cluj-
Napoca, avand in vedere situatia existenta la depozitul de deseuri de la Pata Rat. 
Se discuta despre SMID, suportarea transportului deseurilor.
Pe a  lta tema, aduce in discutie pistele de biciclete, cabluri subterane, iluminat public – lucrari
care se executa in prezent in oras; propune sa se aiba in vedere ca instalatiile pluviale sa nu



fie comune cu instalatiile de canalizare menajera – subiecte care au fost notate pentru alte
dezbateri.

Doamna Beu Mihaela, a facut unele observatii vizavi de noul regulament de salubrizare
si anume faptul ca Regulamentul de salubrizare ar trebui sa fie propriuzis adaptat conditiilor si
nevoilor cetatenilor din municipiul Cluj-Napoca. Regulamentul de salubrizare a fost preluat 1:1
din Ordinul 82/2015, iar Ordinul ar trebui sa fie doar scheletul acestui regulament.

In  regulamentul  de  salubrizare  s-ar  putea  implementa  propunerile  organizatiilor
nonguvernamentale, vizavi de felul in care municipiul Cluj-Napoca ar putea sa ajunga un oras
model. Situatia de criza existenta ar putea sa ne duca in sus din acest punct de vedere al
salubrizarii, aplicand principiile organizatiilor nonguvernamentale.
Precizeaza faptul  ca este posibila implementarea acestui  sistem avand in vedere faptul  ca
infrastructura in municipiul Cluj-Napoca, exista. 

Este  invitat  Domnul  Coros sa  prezinte  pe  scurt  propunerea  organizatiei
nonguvernamentale. Acesta enumera cele 18 puncte ale propunerii, care dealtfel, in invitatia la
dezbaterea publica s-a facut referire la aceasta propunere, astfel:
- Constituirea unui Consiliu Consultativ, care sa acopera toti membrii societatii care au legatura
cu problematica existenta a deseurilor; din partea Primariei a fost desemnat ca membru D-nul
director Porutiu;
- Stabilirea unor tinte cantitative pentru colectarea selectiva si reciclarea deseurilor;
- Colectare separata a deseurilor municipale la sursa pe cel putin 3 categorii de deseuri (in
Regulamentul  propus fiind  precizate  5  fractii:  deseuri  biodegradabile,  reciclabile,  reziduale,
voluminoase si periculoase); Aceasta ar insemna solutia pentru iesirea din criza a situatiei din
Cluj-Napoca;
-  Colectarea  deseurilor  prin  organizarea  unui  program  de  ridicare  separata  a  acestora;
Regulamentul specifica o frecventa de ridicare si s-ar putea specifica implicit un program pe
cartiere, care sa fie public si foarte bine mediatizat;
- Implementarea sistemului ,,plateste pentru cat arunci” - aceasta poate fi o masura de scadere
a cantitatii deseurilor produse, acesta fiind scopul sistemului de management al deseurilor 
- O masura de scadere a cantitatii deseurilor destinate depozitarii finale ar fi cresterea taxei de
depozitare (ex. loc. Bistrita , loc. Oradea). Se poate ca din deseurile menajere sa se produca
biogaz, energie termica, electrica; Astfel deseurile pot deveni surse de venit.
- Instalarea cipurilor pe fiecare masina de colectare pentru cantarirea cantitatilor de deseuri
colectate de la fiecare Asociatie de proprietari/locatari;
- Deseurile biodegradabile trebuie separate la sursa; 
- Avem nevoie de o statie sau mai multe statii de compost care nu implica aceeasi problema ca
cea  a  construirii  unui  depozit  de  deseuri  si  care  ar  putea  rezolva  foarte  mult  reducerea
cantitatilor de deseuri depozitate final; Dupa incheierea procesului de compostare, cand va fi
operational  sistemul  judetean de management al  deseurilor  din  jud.  Cluj,  se poate da alta
destinatie spatiului respectiv;
- Stimularea inclusiv a Asociatiilor de proprietari/locatari sa faca compost propriu, reducandu-le
taxa de salubrizare;
- Construirea unei statii de reconditionare, refolosire si reutilizare a deseurilor voluminoase si a
deseurilor  de  constructii,  care  ar  contribui  la  reducerea cantitatii  totale  de  deseuri;  Acesta
functioneaza in comunitatea europeana ca un fel de MOL OSER.
-  Stimularea  mediului  universitar,  a  centrului  de  cercetare  pentru  ,,zero  risipa”  -  adica  sa
analizeze periodic continutul deseurilor si sa faca sugestii de reducere sau de introducere de
masuri  care  sa  scada cantitatea  anumitor  tipuri  de  deseuri  (ex.  sa  se  stimuleze utilizarea
scutecelor biodegradabile, intrucat una dintre cele mai mari grupuri de deseuri care nu sunt
reciclabile, este aceasta categorie);



- Pentru tratarea deseurilor mixte este foarte buna o statie de tratare mecanobiologica (deseuri
amestecate care contin fractiuni biodegradabile, reciclabile si reziduale care nu pot fi separate);
- In perspectiva: implementarea unor strategii in vederea optimizarii, proiectarii industriale (este
in  proiect  o  directiva  care  prevede  interzicerea  introducerii  si  comercializarii,  fabricarea  si
distributia de produse care nu sunt reutilizabile, biodegradabile sau reciclabile);
-  Utilizarea  unei  platforme  temporare,  intermediare  pentru  depozitarea  deseurilor  –  sa  se
foloseasca personal auxiliar care sa sorteze manual deseurile, ceea ce ar duce la reducerea
cantitatii de desuri depozitate final;
-  Colectarea selectiva alternativa ar duce la distrugerea punctelor de colectare; eventual ar
putea ajuta sistemul de colectare din anumite zone unde utilajul nu are acces usor la punctele
de colectare;
-  Interzicerea  categorica  a  incinerarii;  Dl.  Primar  a  precizat  ca  Primaria  municipiului  Cluj-
Napoca nu a dat curs la nici o propunere, intrucat suntem parteneri in SMID;

- Problema compostului;
Domnul  Primar al  municipiului  Cluj-Napoca,  precizeaza  faptul  ca  este  deschis  la

propuneri care ar duce la iesirea din criza si care se pot implementa cu infrastructura pe care o
avem sau care ar putea fi realizata in conditiile existente (ex. puncte de colectare ingropate).

Doamna  Beu precizeaza  faptul  ca  acest  sistem  propus  de  asociatiile
nonguvernamentale,  ar  putea  fi  implementat  in  proportie  de  60-70  %;  putem  utiliza
infrastructura existenta, exista statie de sortare care ar putea separa fractia uscata, problemele
care  ar  ramane  sunt:  statia  de  compost,  problema  deseurilor  de  constructii,  statie  de
concasare. Se pune problema ca infrastructura SMID nu este functionala pana la terminarea
centrului. 

Domnul Ungureanu - ridica problema cine va plati lucrarile nefinalizate din SMID ?

Domnul Ungureanu  - solicita o informare la zi, cu situatia rampei de gunoi a Clujului,
ce are Clujul, prin contracte, pentru evacuarea gunoiului astazi si ce avem in perspectiva in
ceea ce priveste depozitarea deseurilor.

Domnul Primar prezinta situatia actuala a deseurilor din municipiu, astfel: pana in 15
octombrie 2015 exista contracte de preluare si depozitare a deseurilor la Oradea, incheiate
intre operatorii de salubrizare cu SC ECO BIHOR Oradea

 la rampa de deseuri de la Pata Rat nu se mai preiau deseuri;
 s-au  facut  demersuri  pentru  realizarea  unei  platformare  de  stocare  temporara

administrata de RADP, care este in lucru;
 dupa 15 octombrie 2015, ne asigura ca gunoaiele vor fi ridicate de la populatie

Domnul Ungureanu a continuat discutia cu urmatoarele precizari: toate studiile facute
in urma cu 15 – 20 ani nu au avut nici un rezultat; solicita sa se prezinte ce masuri s-au luat
pana in prezent.
Domnul director Porutiu face un rezumat al  situatiei  municipiului  Cluj-Napoca in ceea ce
priveste cum a decurs gestionarea deseurilor din anul 2005. In anul 2005 a aparut HG nr. 349
care prevedea depozitarea deseurilor municipale din Cluj-Napoca la depozitul Pata Rat pana in
anul 2010, cand s-a prevazut sistarea activitatii rampei de deseuri.
In anul 2008, s-au asociat toate UAT – urile pentru a realiza, prin CJ Cluj, Centrul Integrat al
Deseurilor.
La acea data era prevazut faptul ca, daca nu se finaliza deseul ecologic in anul 2010, exista
solutia de depozitare temporara a deseurilor pe platforma de depozitare de la Pata Rat, care,



ulterior sa se mute pe depozitul ecologic. Deci, teoretic, solutia exista, insa nu avem solutia
practica, avand in vedere sistarea depozitarii deseurilor pe platforma.

Domnul Ungureanu precizeaza faptul ca municipiul Cluj-Napoca are o situatie speciala
de  oras,  cu  perspectiva.  Prezinta  studiile  si  proiectele  vechi  propuse  la  Cara  –  pentru
depozitare deseuri. Face propuneri de solutii viabile pentru rezolvarea terenului din Feleac, pe
care urmeaza sa se realizeze depozitul ecologic. Deocamdata trebuie gasita o problema de
depozitare a deseurilor pana la deschiderea noului depozit ecologic. Precizeaza faptul ca in
Cluj-Napoca exista o problema de ecologie.

Domnul  Pop  Iosif critica  faptul  ca  nu  se  fac  demersuri  in  cadrul  Asociatiei  Eco-
Metropolitan; in data de 15.08.2008 nu se putea sti care sunt sansele de realizare SMID pana
in anul 2010. Cetatenii sunt preocupati de situatia deseurilor din oras. 
Problema orasului  nu  este  faptul  ca  nu se  ridica  gunoaiele  si  ca  nu avem unde le  duce,
problema este a deseurilor abandonate si de disciplina, lipsa de respect pentru banii publici
lipsa de civilizatie a unor cetateni; 
Dl. Pop Iosif face, punctual, observatii la regulamentul de salubrizare: 

 propune o colectare selectiva platibila;
 calitatea deseurilor si calitatea serviciilor prestate de catre operator; 
 posibilitatea de gestionare proprie a deseurilor,  in cazul  in care nu este multumit  de

prestarea serviciilor oferite de catre operator;
 nu este de acord cu taxa de salubrizare pentru persoanele fara contract de salubritate;
 plafonul de colectare selectiva de 20 % ar trebui corectat min. 20 % (Dl. Director Porutiu

intervine cu o observatie ca acest regulament va fi valabil pana la intrarea in vigoare a
proiectului SMID).

 Consiliul  Judetean Cluj  ar trebui  sa suporte costurile suplimentare pentru transportul
deseurilor municipale;

 la art.16 s-a cerut o completare (acolo unde nu se face selectarea sa fie un tarif cat mai
mare pentru a compensa pe cel  care selecteaza (dl.  Director Porutiu  precizeaza ca
legea nu permite sa existe alternative; atat utilzatorii cat si operatorii sunt obligati prin
lege sa colecteze selectiv);

 curatarea zapezii de pe trotuar este obligatia cetatenilor;
 decolmatarea canalelor pluviale sa fie cuprinsa in regulament; sa se faca decolmatarea

cel putin o data / an (Dl. Primar arata faptul ca decolmatarea canalelor pluviale sunt de
competenta Companiei de Apa Somes SA)

Cere reactia in urma minutei in presa.

Domnul Coroianu prezinta opinia din partea Mediului de afaceri, precizeaza faptul ca
valorificarea deseurilor inseamna bani, fiind o oportunitate pentru mediul de afaceri. 
Cetatenii sunt captivi la solutiile de gestionare a deseurilor. 

Dl. primar Emil Boc face referire la solutiile actuale pe care le avem, solutii care sunt depasite
si acestea ar trebui corelate din mers cu cele care se aplica in Europa. Deciziile tin de planul
national de gestionare a deseurilor. Noi suntem captivi la solutii din 2005.

Dl. Coroianu precizeaza ca trebuie sa se incerce de a gasi solutii economice fiind o chestiune
foarte importanta. Acesta isi expune disponibilitatea pentru o colaborare in acest sens.

Domnul prof. Pop Ioan – consilier local, apreciaza dezbaterea publica dar nu este de
acord cu acuzatiile care se aduc Primariei si Consiliului Local al municipiului  Cluj-Napoca.  

Considera ca solutia pe care a adoptat-o municipalitatea pentru depozitarea temporara



a deseurilor la Oradea, este o solutie buna pentru situatia actuala de criza a deseurilor din Cluj
si a adus liniste in spatiul municipalitatii. Deseurile sunt cea mai bogata resursa de materie de
energie cu conditia sa injectam in ea o informatie adecvata contestului in care traim.

Domnul Emil Boc, primarul  municipiului  Cluj-Napoca concluzioneaza si  specifica ca
apreciaza propunerile din discutie. 

Iau cuvantul alti participanti la sedinta:
- La intrebarea cum se va aplica Regulamentul de salubrizare care prevede colectarea pe 4
fractii in contractul cu operatorii in care este prevazuta colectarea pe doua fractii (umeda si
uscata)? 
Dl. director Porutiu arata ca Strategia locala a serviciului de salubrizare a municipiului Cluj-
Napoca aprobata prin HCL prevede colectarea in continuare pe doua fractii cu implementarea
treptata pe 4 fractii conform regulamentului, corelat de asemenea cu implementarea proiectului
SMID. Dupa aprobare, Regulamentul de salubrizare va fi pus in aplicare.

- La intrebarea: Cum se va face colectarea separata a deseurilor biodegradabile? Unde se vor
duce acestea ? 
Dl. director Porutiu precizeaza clar faptul ca nu se mai poate face o alta statie de compost,
intrucat ramane problema amortizarii investitiilor. Toate deseurile generate pe raza municipiului
Cluj-Napoca se vor duce obligatoriu la centru, dupa finalizarea noului depozit ecologic.

Ia  cuvantul  Domnul  Costea,  care  prezinta  demersurile  facute  de  ADI
-ECOMETROPOLITAN  Cluj,  pentru  a  rezolva  situatia  deseurilor  pana  la  deschiderea
depozitului ecologic. Referitor la gasirea unui teren care se preteaza pentru construirea unui
depozit de deseuri provizoriu, raspunsul primit de la toate comunele din judet a fost negativ.
O a doua solutie a rezolvarii provizorie a acestei crize este de a cumpara un teren.

Domnul Pop Iosif propune o dezbatere la nivel de judet pe tema depozitarii deseurilor
in luna septembrie sau octombrie a acestui an. 

In concluzie, Primaria este dispusa la orice discutie pe aceasta tema la nivel judetean
chiar si la nivel national.


