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Stimați cetățeni ai orașului Salcea, 

 

 Mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul dăruit și dumneavoastră pentru încrederea acordată 

de a fi primarul orașului Salcea, de a vă reprezenta cu cinste și onoare în rezolvarea problemelor 

dumneavoastră și de a contribui activ la dezvoltarea comunității noastre. 

 O problemă majoră identificată de mine ca şi cetățean al orașului Salcea, precum și în calitate de 

primar - de la data de 30.10.2020, cunoscută și de către dumneavoastră, o reprezintă: colectarea selectivă a 

deșeurilor menajere de către foarte puține persoane, amestecarea gunoiului din fose sau din construcții cu 

deșeurile de tip menajer sau reciclabil de către unele persoane, aruncarea deșeurilor în zone neautorizate și 

interzise etc. . 

 Personal cred că sunt primarul unui oraș care are ca cetățeni persoane educate, cu bun simț, 

responsabile, persoane care își doresc să avem parte de un oraș curat și civilizat, la standardele 

europene în perioada următoare. 

 Cunoscând problema deșeurilor menajere și dorința dumneavoastră de a avea un oraș model la 

capitolul curățenie, personal având aceeași dorință, mi-am propus îndeplinirea a cel puțin 8 obiective privind 

mediul înconjurător, adică curățenia integrală a orașului Salcea și păstrarea acesteia permanent, la 

standarde europene. 

În vederea implementării obiectivelor promise și asumate, Consiliul Local al orașului Salcea a adoptat 

Hotărârea nr. 30/02.08.2021 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al 

Orașului Salcea și Hotărârea nr. 42/30.09.2021 privind aprobarea demarării procedurii de delegare a 

gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare menajeră în orașul Salcea. 

La data de 26.01.2022 am semnat Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiunea activității de 

colectare și transport a deșeurilor municipale componente ale serviciului de salubrizare al orașului Salcea, 

județul Suceava, cu S.C. Ritmic COM S.R.L., conform anunțului de concesionare nr. 

P.C.1001841/03.01.2022. 

Potrivit prevederilor contractuale, colectarea deșeurilor reciclabile și menajere se va realiza 

săptămânal, fiecare gospodărie va primi în custodie câte două pubele, una de 120 litri și una de 240 litri, în 

vederea depozitării gunoiului sortat, iar colectarea deșeurilor reciclabile din coșurile stradale se va realiza de 

două ori în fiecare săptămână. 

Fiindcă ne dorim să nu mai identificăm deșeuri vegetale sau textile, obiecte casnice, deșeuri provenite 

din construcții sau reabilitarea gospodăriei, etc., amestecate cu deșeurile reciclabile/menajere sau depozitate 

în zone interzise, vă rugăm să solicitați sprijin din partea Primăriei orașului Salcea în vederea predării acestor 

deșeuri unei firme autorizate, conform prevederilor legale. 

Trebuie precizat că în anul 2021 cantitatea de deșeuri colectate a crescut cu aproximativ 25% față de 

cantitatea din anul 2020, respectiv cu aproximativ 596 tone. 

În tabelele de mai jos sunt consemnate cantitățile de deșeuri colectate în ultimii 4 ani, precum și 

nivelul încasărilor și a plăților efectuate cu Serviciul Public de Salubrizare a orașului Salcea. 

 

AN 

                   Cantitate deșeuri 
2018 2019 2020 2021 

Deșeuri reciclabile (tone) 9.446 11.095 94,36 102,35 

Deșeuri menajere (tone) 1.429,434 1.736,573 1.669,25 2.257,37 

Total deșeuri colectate (tone) 1.438,88 1.747,668 1.763,61 2.359,72 

 Tabelul nr. 1 - Evoluție cantități deșeuri colectate în orașul Salcea 

 

AN  

                             Indicator 
2018 2019 2020 2021 

Venituri (lei) 368.149 459.382 452.065 539.324 

Cheltuieli (lei) 236.990 472.837 831.204 1.243.921.98 

Profit / Pierdere (lei) + 131.159 - 13.445 - 379.139 - 70.4597.98 

Penalități Agenția Fondului 

de Mediu (lei) 
   60.609 

 Tabelul nr. 2 - Evoluție încasări și plăți ale serviciului Public de Salubrizare în orașul Salcea 
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Din analiza datelor consemnate în tabelele anterioare, înțelegem că în fiecare an crește cantitatea 

totală de deșeuri colectate, fără ca să îndeplinim procentul de colectare selectivă stabilit de legiuitor, 

ceea ce conduce la plata de penalități către Agenția Fondului de Mediu.  

Creșterea cantității totale a deșeurilor se datorează a cel puțin 3 factori, după cum urmează: 

1. Curățarea de către angajații primăriei a unor zone neautorizate în care au fost aruncate deșeuri de 

către unii cetățeni. În anul 2021 angajații primăriei au strâns zeci de tone de deșeuri depozitate în zone 

interzise care au fost predate operatorului autorizat de salubrizare. Aruncarea deșeurilor în zone neautorizate 

atrage de la sine sancționarea contravențională a primăriei de către organele competente și obligarea 

acesteia de a curăța integral zona în care au fost găsite deșeuri.  

2. Receptivitatea unora dintre dumneavoastră, la solicitarea noastră, de a nu mai depozita gunoaie în 

zone interzise, ci de a le preda operatorului autorizat de salubrizare. Vă asigur că din data de 30.10.2020 

toate deșeurile colectate au fost preluate de către operatorul autorizat de salubrizare, fără să fie aruncate 

sau îngropate în zone interzise. 

3. Amestecarea deșeurilor din construcții cu gunoiul menajer și/sau reciclabil și predarea acestuia 

operatorului autorizat de salubrizare, fără a conștientiza că acest fapt va conduce implicit la creșterea 

greutății gunoiului preluat și a cheltuielilor ce trebuie să fie plătite din bugetul Primăriei orașului Salcea. 

Având în vedere cantitatea de deșeuri colectate ce crește an de an, a cheltuielilor ridicate ale 

Serviciului Public de Salubrizare, precum și îmbunătățirea calității serviciului, a determinat Consiliul Local 

al orașului Salcea să stabilească prin hotărâre, conform legii, schimbarea modului de stabilire a taxei de 

ecologizare, precum și a cuantumului acesteia. 

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 75/23.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor 

locale pe anul 2022 în orașul Salcea, a fost stabilită taxa de ecologizare în cuantum de 80 lei/persoană/an 

sau 1,54 lei/persoană/săptămână. În cazul gospodăriilor cu peste 7 persoane inclusiv, taxa de ecologizare 

se limitează la suma de 560 lei în baza unei declarații pe propria răspundere în corelare cu baza de date din 

Registrul Agricol. În cazul gospodăriilor nelocuite taxa de ecologizare este de 50 lei/gospodărie/an în baza 

unei declarații pe propria răspundere în corelare cu baza de date din Registrul Agricol. 

Referitor la persoanele care nu locuiesc în țară și nu beneficiază de serviciul de colectare a deșeurilor, 

vă facem cunoscute prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare 

a Registrului Agricol pentru perioada 2020-2024, care la art. 10, alin (3) specifică: “se consideră membri 

ai gospodăriei atât cei prezenți, cât și cei care absentează din gospodărie, indiferent de perioadă, cum sunt 

cei care urmează studiile în altă localitate sau sunt plecați pentru orice alte situații, dar pe care gospodăria îi 

consideră membri ai săi, și care nu au domiciliul în altă localitate”. 

În calitate de primar, vă asigur că decizia de schimbare a modului de stabilire a taxei de ecologizare, 

precum și a cuantumului acesteia, nu a fost ușor acceptată de către majoritatea consilierilor locali, având în 

vedere contextul economic actual și nivelul veniturilor cetățenilor. Hotărârea privind nivelul taxei de 

ecologizare a fost, este și va fi o măsură nepopulară și nu avantajează/dezavantajează un anumit segment al 

populației orașului Salcea. Ca aleși locali, ne dorim modernizarea comunității, iar în deciziile luate 

avem în vedere binele cetățenilor în ansamblu și nu doar a unor cazuri particulare. 

În  stabilirea nivelului taxei de ecologizare a fost cuprinsă acoperirea unor cheltuieli ce trebuie 

suportate din bugetul local către operatorul de salubrizare, precum: plata angajaților, combustibil, asigurări, 

taxa de depozitare. Prin taxa de ecologizare sunt prevăzute și acoperirea unor cheltuieli referitoare la oferirea 

pubelelor către fiecare gospodărie, montarea de noi coșuri stradale, curățenia în parcurile publice și în zona 

instituțiilor publice etc. 

Menținerea curată și primitoare a orașului nostru este o datorie civică, morală dar și o obligație 

legală, iar implicarea activă a fiecăruia dintre noi este foarte importantă și va avea ca rezultat un oraș 

curat, la standardele europene, în perioada următoare. 

În acest sens venim cu rugămintea ca în virtutea respectării prevederilor art. 9 din O.G. nr. 

21/30.01.2022 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, să vă implicați activ pentru asigurarea 

curățeniei terenurilor și imobilelor aflate în proprietate, a căilor de acces, întreținerea spațiilor verzi, 

efectuarea toaletării cu corecțiile necesare a pomilor, în special a celor care invadează domeniul public și 

periclitează circulația. 
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Conform articolului 613 din Codul Civil, arborii trebuie să fie sădiți la o distanță de cel puțin 2 metri 

față de linia de hotar. Menționăm că sunt străzi unde nu ne putem deplasa cu utilajele pentru efectuarea 

lucrărilor de întreținere la drumul public sau pentru colectarea deșeurilor, iar în caz de urgență nu pot 

interveni autospecialele pentru stingerea incendiilor. Totodată, precizăm că sunt sesizări a unor cetățeni cu 

privire la deteriorarea mașinilor personale sau de serviciu survenite ca urmare a atingerii acestora cu ramurile 

pomilor care invadează domeniul public. În cazul în care aveți pe proprietate arbori a căror ramuri ies 

pe domeniul public, vă rugăm să procedați la tăierea acestora. 

De asemenea, vă rugăm să procedați la decolmatarea podețelor, la curățarea șanțurilor și a 

rigolelor de scurgere din dreptul proprietății dumneavoastră – obligații legale ce vă revin. În acest sens, 

vă rugăm să acordați o atenție deosebită și a îndepărtării vegetației din dreptul proprietății în mod 

permanent, să plantați anumite flori în spațiile permise (trandafiri, lalele, etc.),  să efectuați reparații 

la gardurile stricate și să le vopsiți unde este cazul, etc. . 

În coșurile stradale sau cele din parcuri este interzisă depozitarea gunoiului menajer, a păsărilor 

moarte sau a altor deșeuri asemănătoare, iar acestea trebuie să fie păstrate fără a fi vandalizate sau distruse. 

Totodată, vă rugăm să păstrați curățenia în parcurile publice și în preajma instituțiilor publice. 

Cu această ocazie, revenim cu rugămintea la dumneavoastră de a parca autovehiculele pe proprietăți 

private sau în afara părții carosabile pe un singur sens de mers, iar acolo unde este cazul să ridicați utilajele 

agricole și materialele depozitate pe domeniul public pentru a lăsa liberă circulația pe drumurile publice. 

Vă garantez că în calitate de primar voi face toate demersurile ca în cel mai scurt timp să fie 

implementate politicile de mediu pentru a avea parte de un oraș curat. În acest sens, avem nevoie de 

sprijinul și implicarea dumneavoastră în implementarea obiectivelor promise, a politicilor de mediu, de a 

respecta cele consemnate în acest pliant și de a sesiza nerespectarea de unii cetățeni a prevederilor legale 

privitoare la curățenia orașului. 

Sprijinul dumneavoastră ne este de real folos, nu doar la implementarea obiectivelor pentru un oraș 

curat, ci și în sesizarea tuturor încălcărilor prevederilor legale. În acest sens, dacă sesizați persoane care 

nu colectează selectiv, care distrug coșurile stradale sau pubele, care aruncă deșeuri în zonele interzise (gârle, 

terenuri în afara localității, etc.), care aruncă ambalaje sau chiștoace de țigară pe stradă, etc., vă rugăm să 

faceți de urgență o sesizare scrisă însoțită de dovezi, pe care să o trimiteți la adresa de email 

sesizarimediu@orasulsalcea.ro, pentru verificări urgente și aplicarea sancțiunilor legale. 

 

Vă asigur că atâta timp cât voi fi primarul dumneavoastră, voi face tot ceea ce ține de 

mine pentru a avea un oraș curat, nu voi tolera niciodată nicio faptă și nicio persoană care 

se face vinovată de încălcarea legislației de mediu sau a altor prevederi legale și voi aplica 

toate sancțiunile în vederea descurajării acțiunilor sau faptelor de nerespectare a normelor 

legale. 

Vă mulțumesc pentru înțelegere și vă asigur de tot  suportul meu în vederea rezolvării 

problemelor dumneavoastră și implementarea proiectelor de dezvoltare a comunității. 
 

ORAȘUL SALCEA VA FI ÎNGRIJIT DOAR DACĂ ȘI DUMNEAVOASTRĂ 

VĂ VEȚI IMPLICA  PERSONAL ÎN ACȚIUNILE DE CURĂȚENIE A ACESTUIA! 

 

RESPECTAȚI PREVEDERILE LEGALE CA SĂ NU FIȚI SANCȚIONAŢI! 

 

SESIZAȚI ORICE ÎNCĂLCARE A LEGII ȘI VEȚI VEDEA SCHIMBAREA PE 

CARE NE-O DORIM CU TOȚII! 
 

 

Cu deosebită considerație și prețuire, 

Ezekiel Belțic – Primarul orașului Salcea 


