
 

    ROMÂNIA                                                                 JUDEŢUL  SUCEAVA 
                     PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI 
    725200  FĂLTICENI                                                tel: + 40 230 542056  
    Str. Republicii,  nr.13                                             fax: + 40 230 544942 
     Nr. 18462 / 25.08.2021                                     email: falticeni@falticeni.ro 

 

Anunț privind deschiderea consultării publice  

 

Astăzi, 25 august 2021, Primăria Municipiului Fălticeni anunță deschiderea procesului de consultare 
publică privind următorul proiect de act normativ: <<Aprobarea organizării Concursului de colectare 
selectivă “ Participă activ…colectează selectiv” în unităţile de învăţământ din Municipiul Fălticeni – ediţia 
a VII – a>>. 

Documentația aferentă proiectului de act normativ include: regulamentul concursului, referatul de 
aprobare al iniţiatorului şi referatul de specialitate întocmit de Compartimentul Mediu.  

Documentația  poate fi consultată: pe pagina de internet a instituției, la adresa 
http://www.falticeni.ro/transparenta.php; la sediul instituției, str. Republicii, nr. 13; proiectul de act 
normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instituției.  

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării 
publice se pot depune până la data de 03.09.2021: ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: 
falticeni@falticeni.ro;  prin poștă, pe adresa: Primăria Municipiului Fălticeni, str. Republicii, nr. 13, 
Fălticeni, 725200; la sediul instituției, la Registratură, la adresa str. Republicii, nr. 13, între orele 08.00-
16.00. 

Materialele transmise vor purta mențiunea: <<Aprobarea organizării Concursului de colectare selectivă “ 
Participă activ…colectează selectiv” în unităţile de învăţământ din Municipiul Fălticeni – ediţia a VII – 
a>>. 

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul 
de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de 
către o altă autoritate publică până la data de 13.09.2021  

 Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele telefon: 0230542056, e-mail: 
falticeni@falticeni.ro.  

 

Secretar general municipiu,       Întocmit, 

Jur. Mihaela Busuioc                              Responsabil Legea 52/2003 

         Insp. Alexandru Săvescu 



ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr.  18395 /24.08.2021 
                                                      

                                                                                                          Proiect 
 

H O T A R Â R E 
privind aprobarea organizării Concursului de colectare selectivă “ Participă 

activ…colectează selectiv” în unităţile de învăţământ din Municipiul Fălticeni – 
ediţia a VII - a 

 
 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
            - referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat la nr.  
18394/24.08.2021; 
   În temeiul prevederilor art. 21 din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje,  ale prevederilor art. 9, alin. 1, lit. 
h din Legea nr. 101/2006 a serviciilor de salubrizare a localităţilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale art. 59, alin. 1, lit. e din Legea nr. 211/2011 
privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile  prevederile  art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. g, art. 
136, alin. 10 şi art. 139, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 Art.1. Se aprobă organizarea Concursului de colectare selectivă “Participă 
activ…colectează selectiv” – ediţia a VII– a în unităţile de învăţământ din municipiul 
Fălticeni, în perioada anului şcolar 2021 - 2022. 
            Art.2. Se aprobă Regulamentul Concursului de colectare selectivă “Participă 
activ…colectează selectiv”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.3. Sumele reprezentând premiile acordate unităţilor de învăţământ vor fi 
prevăzute în bugetul local pentru anul 2020 la subcapitolul 65.02.50 – Alte cheltuieli în 
domeniul învăţământului, art. 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii; 
 Art.4. Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
                              INIŢIATOR 
                                PRIMAR 
             Prof. Gheorghe Cătălin Coman            
 
                                                                                                        A V I Z A T 
                                                                          SECRETAR GENERALMUNICIPIU               
                                                                                     Jr. Mihaela Busuioc 



 

 

Regulamentul 

Concursului de colectare selectivă  

“Participă activ... colectează selectiv”- ediţia a VII-a, anul scolar 2021-
2022, 

 în unităţi de învăţământ din Municipiul Fălticeni 

 

1. Organizatorul 

1.1. Concursul colectare selectivă în unităţi de învăţământ (denumit în cele ce 
urmează „Concursul”) este organizat de Primăria Municipiului Fălticeni şi Consiliul 
Local al Municipiului Fălticeni (cod de înregistrare fiscală 5432522) (denumit în cele 
ce urmează „Organizatorul”) şi se desfăşoară în Municipiului Fălticeni. 

1.2. Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din 
România prin publicarea pe site-ul web www.falticeni.ro. 

1.3. Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile 
regulamentului Concursului, potrivit celor menţionate mai jos („Regulamentul”). 

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul 
Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după 
consultarea şi informarea participanţilor. 

 

2. Zona de desfăşurare a Concursului 

2.1. Concursul este organizat şi se desfăşoară în municipiul Fălticeni, în cadrul 
unităţilor de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal. 

 

3. Durata Concursului 

3.1. Concursul se va desfăşura în perioada 01 octombrie  2021  –10 iunie 2022, în 
două etape:01 octombrie 2021– 15 decembrie 2021, 10 ianuarie 2022 – 10 iunie 
2022. Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului 
Regulament. 



3.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica perioada de desfăşurare a 
Concursului pe parcursul derulării acestuia, dar nu înainte de a modifica prezentul 
Regulament şi de a anunţa acest lucru public pe pagina de internet 
www.falticeni.ro. 

 

4. Calendarul de concurs 

Etapele Concursului sunt următoarele: 

• Înscrierea unităţilor de învăţământ – septembrie 2021; 

• Acţiuni de colectare organizate în instituţiile de învăţământ: 01 octombrie 
2021– 15 decembrie 2021, 10 ianuarie 2022 – 10 iunie 2022;  

 Ridicarea deşeurilor de către operatorul de salubritate după un grafic 
convenit de comun acord; 

• Anunţarea rezultatelor finale: 17 decembrie 2021,12 iunie 2022; 

• Înmânarea premiilor: 17 decembrie 2021,  12 iunie 2022. 

 

5. Dreptul de participare 

5.1. La concurs poate participa orice unitate de învăţământ preuniversitar, cu sediul 
în municipiul Fălticeni. 

 

6. Înscrierea în Concurs 

O unitate de învăţământ este considerată înscrisă dacă a transmis intenţia sa de 
participare la concurs în termenul prevăzut în pct. 4, prin fax sau e-mail,pana la 
data de 24 septembrie, la numărul de fax: 0230 544942, sau la adresa de email: 
urbanism@falticeni.ro. 

 

7. Modul de desfăşurare a Concursului 

7.1. Fiecare clasă înscrisă din fiecare unitate de învăţământ participantă 
organizează acţiuni de colectare a deşeurilor reciclabile (hârtie/carton, plastic/PET, 
sticlă, DEEE-uri, deşeuri feroase etc.).  

7.2. Deşeurile colectate selectiv vor fi preluate de către firmele care se ocupă cu 
reciclarea, după un grafic stabilit de comun acord.  



7.3. Pentru deşeurile predate, unităţile de învăţământ vor primi bonuri în care se va 
specifica cantitatea predată, tipul deşeului şi suma estimată a acestuia. 

7.4. Se calculează cantităţile de deşeuri reciclabile colectate. 

7.5. În acţiunile de colectare selectivă pot fi implicaţi şi părinţii elevilor sau 
comunitatea locală. 

7.6. Lista tuturor unităţilor de învăţământ participante în concurs şi clasamentul vor 
fi publicate pe pagina de internet www.falticeni.ro. 

7.7. Clasamentul final se calculează ca şi valoare totală estimată în funcţie de 
cantitatea de deşeuri reciclabile colectată şi tipul acestora, valoare totală calculată 
per unitate de învăţământ şi per elev. 

7.8. Valorile de referinţă ale deşeurilor reciclabile sunt: 

o PET – 0,6 lei/kg 
o FOLIE (PE) – 0,35 lei/kg 
o HÂRTIE – 0,15 lei/kg 
o STICLĂ – 0,01 lei/kg 
o ALUMINIU – 2 lei/kg   
o FIER – 0,7 lei/kg 
o DEEE - 0,5 lei/kg 
o BATERII- 1 lei/kg 

 

7.9. La finalul Concursului, Organizatorul va acorda şcolilor premii diferenţiat în 
funcţie de valoarea deşeurilor reciclate colectate per elev. 

 

8. Bunurile acordate în cadrul concursului 

8.1. La sfârşitul concursului, în urma centralizării datelor privind cantităţile de 
deşeuri reciclabile colectate şi valoarea acestora, Organizatorul va întocmi 2 
clasamente corespunzătoare celor 2 etape ale concursului. 

 

8.2. În cadrul Concursului (în cele 2 etape) se vor acorda premii totale după cum 
urmează: 

premiu I – 40.000 lei  (20.000lei) 

premiu II – 35.000 lei (17.500 lei) 

premiu III – 30.000 lei (15.000 lei) 



Menţiuni: 

Menţiunea 1 –25.000 lei  (12.500 lei) 

Menţiunea 2 – 20.000 lei  (10.000 lei) 

Menţiunea 3 – 15.000 lei  (7.500 lei) 

Menţiunea 4 – 10.000 lei  (5.000 lei) 

Menţiunea 5 – 5.000 lei    (2.500 lei)  

Menţiunea 6 – 2.000 lei    (1.000 lei) 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

      TOTAL = 182.000 lei 

Sumele susmenţionate vor fi împărţite în două, corespunzător celor două etape ale 
concursului. Unităţile de învăţământ vor avea obligaţia folosirii sumelor astfel 
obţinute pentru dotarea claselor cu mobilier şcolar, tehnică de calcul sau alte dotări 
necesare procesului de învăţământ.  

8.3 Sumele reprezentând premiile acordate unităţilor de învăţământ vor fi 
prevăzute în bugetul local pentru anul 2021respectiv 2022 la subcapitolul 65.02.50 
– Alte cheltuieli în domeniul învăţământului, art. 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri 
şi servicii.  

8.4 Plata bunurilor achiziţionate din premiile obţinute la acest Concurs va fi 
efectuată de Serviciul financiar-contabilitate al Primăriei Municipiului Fălticeni, în 
baza facturilor pe care unităţile de învăţământ au obligaţia de a le aduce la Serviciul 
susmenţionat în termen de maxim 10 de zile de la premiere.  

9. Procedura pentru validarea şi acordarea premiilor 

9.1. Premiile se vor acorda în baza clasamentului final stabilit în urma calculării 
cantităţii totale de deşeuri colectate de fiecare şcoala şi a preţului estimativ al 
acesteia raportat la numărul de elevi al unităţii respective.  

9.2. În cazul în care două sau mai multe şcoli colectează deşeuri reciclabile per elev 
de aceeaşi valoare, departajarea se va face în funcţie de cantitatea de plastic şi PET 
colectată per elev. 

9.3. Nu se permite schimbarea destinaţiei sumelor primite drept premiu de unităţile 
de învăţământ în cadrul acestui concurs. 

10. Regulamentul 



Regulamentul este disponibil gratuit pentru toţi participanţii la următoarea adresă 
de internet: www.falticeni.ro. 

Prin participarea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se 

conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         R O M Â N I A  
         JUDEŢUL  SUCEAVA 
         MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
          P R I M A R  
          Nr.   18394  /    24.08.21021                                                                                  
                                                                                                                                                                      
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării Concursului de colectare selectivă “ Participă 

activ…colectează selectiv” în unităţile de învăţământ din Municipiul Fălticeni – etapa a VII – a , anului 
scolar 2021-2022 

 
Pentru a stimula și conștientiza elevii din municipiul Fălticeni cu privire la colectarea 

selectivă, propun Consiliului Local aprobarea  etapei a VII- a, a Concursului de colectare selectivă 
“Participă activ…colectează selectiv” în unitățile de învățământ din Municipiul Fălticeni.  

Regulile de desfăşurare a concursului sunt cuprinse în regulamentul care constituie anexa la 
proiectul de hotărâre. 

Perioada de desfăşurare a concursului  este: 01 octombrie 2021 –  10 iunie 2022 (în două 
etape) ,cu participarea tuturor  unităţilor de învăţământ din Municipiul Fălticeni.              

La sfârşitul concursului, în urma centralizării datelor privind cantităţile de deşeuri reciclabile 
colectate şi valoarea acestora, se vor întocmi două clasamente corespunzătoare celor două etape ale 
concursului şi se vor acorda premii totale după cum urmează: 

premiu I – 40.000 lei 
premiu II – 35.000 lei 
premiu III – 30.000 lei 
Menţiuni: 
Menţiunea 1 – 25.000 lei 
Menţiunea 2 – 20.000 lei 
Menţiunea 3 – 15.000 lei  
Menţiunea 4 – 10.000 lei  
Menţiunea 5 – 5.000 lei  
Menţiunea 6 – 2.000 lei  

             TOTAL = 182.000 lei 
 
Sumele sunt corespunzătoare celor două etape ale concursului, respectiv: 01 octombrie 

2021– 15 decembrie 2021, 10 ianuarie 2022 – 10 iunie 2022. 
Bugetul concursului este de 182.000 lei, premiile obținute fiind folosite de către câștigători, 

conform regulamentului concursului, pentru: dotarea claselor cu mobilier școlar, tehnică de calcul sau 
alte dotări necesare procesului de învățământ, unităţile de învăţământ având obligaţia prezentării 
ulterioare a justificărilor privitoare la modul de cheltuire a acestor bani. 

                                                                            
                                      
                                                                                    PRIMAR 
                                                                   Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 
 



România 
Judeţul Suceava 
Primăria Municipiului Fălticeni 
Direcţia Tehnică 
Nr.   18402 /34.08.2021                                                                                                

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea organizării Concursului de colectare selectivă “ Participă 

activ…colectează selectiv” în unităţile de învăţământ din Municipiul Fălticeni – etapa a VII – a , anului 
scolar 2021-2022 

 
 
 Protejarea mediului ambiant constituie astăzi una din problemele cele mai importante 

ale umanității deoarece are implicații majore asupra sanătății. Este foarte important sa ținem cont că, 
după consumul unui produs, să depozităm corect ambalajul acestuia. În acest fel acesta ajunge să fie 
reciclat și se evită poluarea mediului. Una dintre principalele surse de poluare,o constituie ambalajele 
produselor, care la finalul ciclului de viață, ajung să polueze mediul înconjurător. 

Colectarea selectivă presupune depozitarea fiecărui deșeu de ambalaj în pubela 
corespunzătoare materialului din care acesta este confecționat, respectiv: hârtie/carton în containerul 
albastru, ambalajele din material plastic și metalul în containerul galben și sticla în containerul verde. 

Reducerea impactului asupra mediului este unul dintre beneficiile pe termen lung a 
campaniilor de educare a cetăţenilor. 

Concursul de colectare selectivă derulat sub sloganul” Participă activ…colectează selectiv”, 
se va desfășura în două etape: 01 octombrie 2021– 15 decembrie 2021, 10 ianuarie 2022 – 10 iunie 
2022. 

Concursul se adresează unităților de învățământ din Municipiul Fălticeni și constă în 
colectarea de deșeuri reciclabile (hârtie/carton, plastic/PET, sticlă, deșeuri feroase, DEEE-uri etc.), care 
vor fi preluate de către operatorul de salubritate S.C. GOSCOM S.A  şi alţi agenţi economici care 
colectează astfel de deşeuri. 

Premiile totale sunt în valoare de 182.000 lei și se vor acorda în baza clasamentului final 
stabilit în urma calculării cantității totale de deșeuri colectate de fiecare școală și a prețului estimativ al 
acesteia raportat la numărul de elevi al unității respective. 

 
 
                                                                        COMPARTIMENTUL MEDIU 

                                                                                                  Ing. Simona Vacariuc 
 

 

 

 

 


