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ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE A 
LOCALITĂŢILOR FOCŞANI ŞI GOLEŞTI, CUI 33 8 5, STR.HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN, NR.5 , 
FOCŞANI, JUD.VRANCEA 

 

 

CONVOCATOR 

 

Adunarea Generala a Asociatiei  de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de 

Salubrizare a localitatiilor Focsani si Golesti, judetul Vrancea compusa din : d-nul Zar Alexandru, d-nul 

Radu Nitu , d-nul  Buzoi Dan, d-nul Moscu Stefan si d-nul Lupu Ionel convoaca in conformitate cu 

dispozitiile  art. 20 alin.1, alin.2 din Statutul asociatiei si a dispozitiilor O.G. nr.26/2000 privind 

asociatiile si fundatiile, pentru data de 21.12.2017, ora 10.00  la adresa  din Focsani, str. Horea, 

Closca si Crisan nr.5, jud. Vrancea, pentru a dezbate, ca puncte de pe ordinea de zi: 

 

ORDINEA DE ZI : 

 

1.  Aprobarea  Regulamentului si a indicatorilor de performanta a 

Serviciului de Salubrizare al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

pentru serviciul de salubrizare a localitatilor Focsani si Golesti 

2. Aprobarea Caietului de Sarcini a serviciului de salubrizare al Asociatiei 

de Dezvoltare Intercomunitara pentru serviciul de salubrizare a 

localitatilor Focsani si Golesti. 

3. Aprobarea comisiei pentru evaluarea ofertelor depuse in vederea 

atribuirii contractului avand ca obiect Delegarea de gestiune prin 

concesiune al serviciului de iluminat public al Municipiului Focsani. 

4. Aprobarea strategiei locale privind dezvoltarea si functionarea pe 

termen mediu si lung a serviciului de iluminat public din Municipiul 

Focsani pentru perioada 2016-2025. 

5. Aprobarea Regulamentului si a indicatorilor de performanta pentru 

Serviciului de Iluminat Public din cadrul Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara pentru serviciul de salubrizare a localitatilor Focsani 

si Golesti. 
 

 

 



In situatia neintrunirii cvorumului prevazut de lege pentru prima adunare, 

urmatoarea adunare se convoaca pentru data de 22.12.2017, ora 10.00 la adresa 

mentionata mai sus. 

 Prezenta convocare va fi  publicata si pe site-ul Asociatiei. 

 

ASOCIATII :  

Comuna Golesti  ,                                       Comuna Cirligele, 

Prin reprezentant :                                    D-nul Moscu Stefan 

D-nul Zar Alexandru 

___________________ 

                             Comuna Vinatori 

                                                                      D-nul Lupu Ionel 

Municipiul Focsani  

Prin reprezentantii : 

D-nul Radu Nitu                                 Avizat, 

      Consilier Juridic 

D-nul Buzoi Dan    Vlase  Gabriela 

 

  

 

 

 

  

 



       PROIECT DE HOTARARE 

REGULAMENTUL  SERVICIULUI DE SALUBRIZARE AL  ASOCIATIEI  

DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU SERVICIUL DE 

SALUBRIZARE A LOCALITATIILOR FOCSANI SI GOLESTI, JUDETUL 

VRANCEA 

 
  CAPITOLUL I: Dispozi ii generale 

  SEC IUNEA I: Domeniul de aplicare 

         Art. 1(1)  Prevederile prezentului regulament se aplic  serviciului public de 
salubrizare al ASOCIATIEI  DE DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARA PENTRU 
SERVICIUL DE SALUBRIZARE A LOCALITATILOR , necesar pentru 
satisfacerea nevoilor popula iei, ale institu iilor publice şi ale operatorilor economici 
de pe teritoriul asociatiei, respectiv ale  unit ilor administrativ teritoriale Focsani, 
Golesti , Vanatori si Carligele, pe care le deservesc . 

(2)  Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind desf şurarea 
serviciului de salubrizare, definind modalit ile şi condi iile ce trebuiesc îndeplinite 
pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performan , condi iile 
tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator/persoana fizica/persoana juridica.. 

(3)  Prevederile prezentului regulament se aplic  la proiectarea, executarea, 
recep ionarea, exploatarea şi între inerea instala iilor şi echipamentelor din sistemul 
public de salubrizare, cu urm rirea tuturor cerin elor legale specifice în vigoare. 

(4)  Operatorul regional al  serviciului de salubrizare, indiferent de forma de 
proprietate şi de modul în care este organizat  gestiunea serviciului de salubrizare în 
cadrul asociatiei , respectiv  unit ile administrativ - membre ale Asociatiei  - se vor 
conforma prevederilor prezentului regulament . 

(5) Condi iile tehnice şi indicatorii de performan  prev zu i în prezentul regulament 
au caracter minimal. 
 
        Art. 2 Prezentul regulament se aplic  urm toarelor activit i de salubrizare: 

a)colectarea separat  şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor 
similare provenind din activit i comerciale din industrie şi institu ii, inclusiv frac ii 
colectate separat, f r  a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice, baterii şi acumulatori; 

b)colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuin e, generate de activit i de 
reamenajare şi reabilitare interioar  şi/sau exterioar  a acestora; 

c)organizarea prelucr rii şi valorific rii materiale  a deşeurilor; 

d)operarea/administrarea sta iilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile 
similare; 

e)sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în sta iile de sortare 

f)m turatul, sp latul, stropirea şi între inerea c ilor publice; 



 
g)cur area şi transportul z pezii de pe c ile publice şi men inerea în func iune a 
acestora pe timp de polei sau de înghe ; 
 
h)colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora c tre 
unit ile de ecarisaj sau c tre instala ii de neutralizare; 
 
i)organizarea trat rii mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor 
similare; 
 
j)administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instala iilor de eliminare a deşeurilor 
municipale şi a deşeurilor similare; 
 

        Art. 3 Modul de organizare şi func ionare a serviciului de salubrizare trebuie s  
se realizeze pe baza urm toarelor principii: 

a)   protec ia s n t ii popula iei; 

b)   responsabilitatea fa  de cet eni; 

c)   conservarea şi protec ia mediului înconjur tor; 

d)   asigurarea calit ii şi continuit ii serviciului; 

e)   tarifarea echitabil , corelat  cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; 

f)   nediscriminarea si egalitatea de tratament al utilizatorilor; 

g)   transparenta, consultarea si antrenarea in decizii a cetatenilor; 

h)  administrarea corecta si eficienta a bunurilor din proprietatea publica sau privata a 
unitatilor administrativteritoriale si a banilor publici; 

i)   dezvoltarea durabila.   

j)   securitatea serviciului;  

       Art. 4 Termenii şi no iunile utilizate în prezentul regulament se definesc dup  
cum urmeaz : 

4.1.autoritate competent  de reglementare - Autoritatea Na ional  de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de Utilit i Publice, denumit  în continuare A.N.R.S.C.; 
4.2.biodeşeuri - conform defini iei din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind 
regimul deşeurilor, republicat ; 
4.3.compost - produs rezultat din procesul de tratare aerob  şi/sau anaerob , prin 
descompunere microbian  a componentei organice din deşeurile biodegradabile 
colectate separat supuse compost rii; 
4.4.colectare - conform defini iei prev zute în Legea nr. 211/2011, republicat ; 
4.5.colectare separat  - conform defini iei prev zute în anexa nr. 1 la Legea nr. 
211/2011, republicat ; 



4.6.cur area z pezii/ghe ii - opera iunea de îndep rtare a stratului de z pad  sau de 
ghea  depus pe suprafa a carosabil  şi pietonal , în scopul asigur rii deplas rii 
vehiculelor şi pietonilor în condi ii de siguran ; 
4.7.cur area rigolelor - opera iunea de îndep rtare manual  sau mecanizat  a 
depunerilor de noroi, nisip şi praf de pe o por iune de 0,75 m de la bordur  spre axul 
median al str zii, urmat  de m turare şi/sau stropire; 
4.8.depozit - conform defini iei prev zute în anexa nr. 1 la Hot rârea Guvernului nr. 
349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modific rile şi complet rile ulterioare; 
4.9.deşeu - orice substan  sau obiect pe care de in torul le arunc  ori are inten ia sau 
obliga ia s  le arunce; 
4.10.deşeuri biodegradabile - deşeuri care sufer  descompuneri anaerobe sau aerobe, 
cum ar fi deşeurile alimentare ori de gr din , şi care pot fi valorificate material; 
4.11.deşeu cu regim special - deşeu ale c rui manipulare, colectare, transport şi 
depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea evit rii 
efectelor negative asupra s n t ii oamenilor, bunurilor şi asupra mediului 
înconjur tor; 
4.12.deşeuri din construc ii provenite din locuin e - deşeuri generate din activit ile 
de reamenajare şi reabilitare interioar  şi/sau exterioar  a locuin elor; 
4.13.deşeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac 
cerin ele defini iei de deşeu, exclusiv deşeuri de produc ie; 
4.14.deşeuri menajere - deşeuri provenite din gospod rii/locuin e, inclusiv frac iile 
colectate separat, şi care fac parte din categoriile 15.01 şi 20 din anexa nr. 2 la 
Hot rârea Guvernului nr. 856/2002 privind eviden a gestiunii deşeurilor şi pentru 
aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu complet rile 
ulterioare; 
4.15.deşeuri municipale - deşeuri menajere şi deşeuri similare, inclusiv frac iile 
colectate separat; 
4.16.deşeuri periculoase - conform defini iei prev zute în anexa nr. 1 la Legea nr. 
211/2011, republicat ; 
4.17.deşeuri de produc ie - deşeuri rezultate din activit i industriale, ce fac parte din 
categoriile 03-14 din anexa nr. 2 la Hot rârea Guvernului nr. 856/2002, cu 
complet rile ulterioare; 
4.18.deşeu reciclabil - deşeu care poate constitui materie prim  într-un proces de 
produc ie pentru ob inerea produsului ini ial sau pentru alte scopuri; 
4.19.deşeuri reziduale - deşeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele 
rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât deşeurile reciclabile; 
4.20.deşeuri de origine animal  - subproduse de origine animal  ce nu sunt destinate 
consumului uman, cadavre întregi sau por iuni de cadavre provenite de la animale; 
4.21.deşeuri similare - deşeuri provenite din activit i comerciale, din industrie şi 
institu ii care, din punctul de vedere al naturii şi al compozi iei, sunt comparabile cu 
deşeurile menajere, exclusiv deşeurile din produc ie, din agricultur  şi din activit i 
forestiere; 
4.22.deşeuri stradale - deşeuri specifice c ilor de circula ie public , provenite din 
activitatea cotidian  a popula iei, de la spa iile verzi, de la animale, din depunerea de 
substan e solide provenite din atmosfer ; 
4.23.deşeuri voluminoase - deşeuri solide de diferite provenien e care, datorit  
dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de colectare, ci necesit  o 
tratare diferen iat  fa  de acestea, din punct de vedere al prelu rii şi transportului; 



4.24.de in tor de deşeuri - conform defini iei prev zute în anexa nr. 1 la Legea nr. 
211/2011, republicat ; 
4.25.gestionarea deşeurilor - conform defini iei prev zute în anexa nr. 1 la Legea nr. 
211/2011, republicat ; 
4.26.gur  de scurgere - componenta tehnic  constructiv  a sistemului de canalizare 
prin care se asigur  evacuarea apelor pluviale; 
4.27.incinerare - opera ia de tratare termic  a deşeurilor, cu sau f r  recuperare de 
energie, realizat  în instala ii care respect  legisla ia în vigoare privind incinerarea 
deşeurilor; 
4.28.instala ie de incinerare - orice instala ie tehnic  fix  sau mobil  şi echipamentul 
destinat tratamentului termic al deşeurilor, cu sau f r  recuperarea c ldurii de ardere 
rezultate, al c rei randament energetic este egal sau mai mare decât minimul prev zut 
în anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011, republicat ; 
4.29.indicatori de performan  - parametri ai serviciului de salubrizare, realiza i de 
operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urm ri i la 
nivelul operatorului; 
4.30.licen  - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaşte 
calitatea de operator al serviciului, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta una 
sau mai multe activit i ale acestuia; 
4.31.m turat - activitatea de salubrizare a localit ilor care, prin aplicarea unor 
procedee manuale sau mecanice, realizeaz  un grad bine determinat de cur are a 
suprafe elor de circula ie, de odihn  ori de agrement ale aşez rilor urbane sau rurale; 
4.32.neutralizare a deşeurilor de origine animal  - activitatea prin care se modific  
caracterul periculos al deşeurilor de origine animal  prin procesare, 
incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase 
pentru mediul înconjur tor, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a 
acestora; 
4.33.produc tor de deşeuri - conform defini iei prev zute în anexa nr. 1 la Legea nr. 
211/2011, republicat ; 
4.34.reciclare - conform defini iei prev zute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, 
republicat ; 
4.35.re et  - ansamblu de specifica ii care descriu materialele utilizate pentru o 
anumit  opera iune pe sortimente, cantit i, concentra ii ale solu iilor pentru o 
anumit  opera iune de deratizare, dezinfec ie sau dezinsec ie şi un anumit tip de 
obiectiv; 
4.36.salubrizare - totalitatea opera iunilor şi activit ilor necesare pentru p strarea 
unui aspect salubru al localit ilor; 
4.37.sistem public de salubrizare - ansamblul instala iilor tehnologice, 
echipamentelor func ionale şi dot rilor specifice, construc iilor şi terenurilor aferente 
prin care se realizeaz  serviciul de salubrizare; 
4.38.sortare - activitatea de separare pe categorii şi stocare temporar  a deşeurilor 
reciclabile în vederea transport rii lor la operatorii economici specializa i în 
valorificarea acestora; 
4.39.sp larea str zilor - activitatea de salubrizare care se execut  mecanizat, cu 
instala ii speciale, folosindu-se apa, cu sau f r  solu ii speciale, în vederea 
îndep rt rii deşeurilor şi prafului de pe str zi şi trotuare; 
4.40.sta ie de transfer - spa iu special amenajat pentru stocarea temporar  a 
deşeurilor, în vederea transport rii centralizate a acestora la o sta ie de tratare; 



4.41.stropitul str zilor - activitatea de salubrizare, care const  în dispersarea apei pe 
suprafe ele de circula ie, indiferent de natura îmbr c mintei acestora, pe spa iile de 
odihn  şi de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instala ii specializate, 
în scopul cre rii unui microclimat favorabil îmbun t irii st rii igienice a localit ilor 
şi evit rii form rii prafului; 
4.42.tratare - conform defini iei prev zute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, 
republicat ; 
4.43.tratare mecano-biologic  - tratarea deşeurilor municipale colectate în amestec 
utilizând opera ii de tratare mecanic  de separare, sortare, m run ire, omogenizare, 
uscare şi opera ii de tratare biologic  prin procedee aerobe şi/sau anaerobe; 
4.44.tobogan - jgheab sau tubulatur  folosit  drept mijloc de transport prin alunecare 
a deşeurilor; 
4.45.utilizatori - conform defini iei prev zute în Legea serviciilor comunitare de 
utilit i publice nr. 51/2006, republicat , cu complet rile ulterioare; 
4.46.valorificare - conform defini iei prev zute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, 
republicat ; 
          Art. 5(1)  Serviciul de salubrizare se realizeaz  prin intermediul unei 
infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreun  cu mijloacele de colectare şi 
transport al deşeurilor, formeaz  sistemul public de salubrizare a localit ilor, 
denumit în continuare sistem de salubrizare. 

 (2)   Sistemul de salubrizare este alc tuit dintr-un ansamblu tehnologic şi func ional, 
care cuprinde construc ii, instala ii şi echipamente specifice destinate prest rii 
serviciului de salubrizare, precum: 

a)   puncte teritoriale de colectare şi preselectare a deşeurilor; 

b)   grupuri de salubritate; 

c)   sta ii de transfer; 

d)   construc ii şi instala ii destinate sort rii,  valorific rii şi depozit rii deşeurilor; 

e)   baze de între inere a autovehiculelor de salubritate; 

f)    centre teritoriale de colectare şi reciclare a materialelor; 

            Art. 6. Serviciul de salubrizare trebuie s  îndeplineasc , la nivelul 
utilizatorilor/persoane fizice/persoane juridice, indicatorii de performan  aproba i de 
asociatie , pe baza indicatorilor de performan  din prezentul regulament. 

  SEC IUNEA II: Accesul la serviciul de salubrizare 

            Art. 7(1)   To i utilizatorii/persoane fizice/persoane juridice, de pe teritoriul 
localit ilor unde este organizat serviciul de salubrizare au garantat dreptul de a 
beneficia de acest serviciu. 

(2)   Utilizatorii/persoane fizice/persoane juridice au drept de acces, f r  discriminare, 
la informa iile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performan  
ai serviciului, la structura tarifar  şi la clauzele contractuale. 

(3)   Operatorul regional S.C. CUP SALUBRITATE S.A. al serviciului de salubrizare 
este obligat ca prin modul de prestare a serviciului s  asigure protec ia s n t ii 



publice, utilizând numai mijloace şi utilaje corespunz toare cerin elor autorit ilor 
competente din domeniul s n t ii publice şi al protec iei mediului. 

(4) Operatorul regional S.C. CUP SALUBRITATE S.A. al serviciului de 
salubrizare este obligat s  asigure continuitatea serviciului conform programului 
aprobat de asociatie , cu excep ia cazurilor de for  major , inclusiv  utilitatea publica 
si care vor fi men ionate în contractul de delegare sau în hot rârea de dare în 
administrare a serviciului. 
(5) Operatorul regional S.C. CUP SALUBRITATE S.A. are exclusivitatea serviciului 
de salubrizare pentru toti utilizatorii/persoanele fizice/persoane juridice,  din raza 
teritoriala a asociatiei .  

 

 SEC IUNEA III: Documenta ia tehnică 

        Art. 8(1)    Prezentul regulament stabileşte documenta ia tehnic  minim  pentru  
operatorul care asigur  serviciul de salubrizare. 

(2)   Regulamentul stabileşte documentele necesare exploat rii, precum şi modul de 
întocmire, actualizare, p strare şi manipulare a acestor documente. 

(3)  Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, 
p strare şi reactualizare a eviden ei tehnice se va face prin proceduri de exploatare 
specifice principalelor tipuri de instala ii. 

(4) Operatorul va avea şi va actualiza, în func ie de specificul activit ii de 
salubrizare prestate, urm toarele documente: 

a)   actele de proprietate sau contractul prin care sa f cut delegarea gestiunii; 

b)   planul cadastral şi situa ia terenurilor din aria de deservire; 

c)    planurile generale cu amplasarea construc iilor şi instala iilor aflate în exploatare, 
actualizate cu toate modific rile sau complet rile; 

d)    planurile cl dirilor sau construc iilor speciale, având notate toate modific rile 
sau complet rile la zi; 

e)   c r ile tehnice ale construc iilor; 

f)    documenta ia tehnic  a utilajelor şi instala iilor şi, dup  caz, autoriza iile de 
punere în func iune a acestora; 

g)   procese verbale de constatare în timpul execu iei şi planurile de execu ie ale 
p r ilor de lucr ri sau ale lucr rilor ascunse; 

h)   proiectele de execu ie a lucr rilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de 
calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile şi schemele instala iilor şi 
re elelor etc.; 

i)   documentele de recep ie, preluare şi terminare a lucr rilor cu: 

   1. procese verbale de m sur tori cantitative de execu ie; 



   2. procese verbale de verific ri şi probe, inclusiv probele de performan  şi 
garan ie, buletinele de verific ri, analiz  şi încerc ri; 

   3. procese verbale de realizare a indicatorilor tehnicoeconomici; 

   4. procese verbale de punere în func iune; 

   5. lista echipamentelor montate în instala ii, cu caracteristicile tehnice; 

   6. procesele verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemneaz  rezolvarea 
neconformit ilor şi a remedierilor; 

   7. documentele de aprobare a recep iilor şi de predare în exploatare; 

j)  schemele de func ionare a instala iilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu 
actualizate conform situa iei de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale 
fiec rui agregat şi/sau ale fiec rei instala ii, inclusiv planurile şi cataloagele pieselor 
de schimb; 

k)   instruc iunile produc torilor/furnizorilor de echipament sau ale organiza iei de 
montaj privind manipularea, exploatarea, între inerea şi repararea echipamentelor şi 
instala iilor, precum şi c r ile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale 
instala iilor; 

l)   normele generale şi specifice de protec ie a muncii aferente fiec rui echipament, 
fiec rei instala ii sau fiec rei activit i; 

m)  planurile de dotare şi amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de 
ap rare a obiectivului în caz de incendiu, calamit i sau alte situa ii excep ionale; 

n)   regulamentul de organizare şi func ionare şi atribu iile de serviciu pentru întreg 
personalul; 

o)  avizele şi autoriza iile legale de func ionare pentru cl diri, laboratoare, instala ii 
de m sur , inclusiv cele de protec ie a mediului, ob inute în condi iile legii; 

p)  inventarul instala iilor şi liniilor electrice conform instruc iunilor în vigoare; 

q)  instruc iuni privind accesul în incint  şi instala ii; 

r)  documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului; 

s)  registre de control, de sesiz ri şi reclama ii, de dare şi retragere din exploatare, de 
admitere la lucru etc; 

t) bilan ul de proiect şi rezultatele bilan urilor periodice întocmite conform 
prevederilor legale, inclusiv bilan ul de mediu. 

(5) Documenta iile referitoare la construc ii energetice se vor întocmi, completa şi 
p stra conform normelor legale referitoare la “Cartea tehnic  a construc iei". 

 



       Art. 9(1)  Documenta ia de baz  a lucr rilor şi datele generale necesare 
exploat rii întocmit  de operatorii economici specializa i în proiectare, se pred  
titularului de investi ie odat  cu proiectul lucr rii respective. 

(2)   Operatorii economici care au întocmit proiectele au obliga ia de a corecta toate 
planurile de execu ie, în toate exemplarele în care sau operat modific ri pe parcursul 
execu iei şi, în final, s  înlocuiasc  aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate 
conform situa iei reale de pe teren, şi s  predea proiectul, inclusiv în format 
optoelectronic, împreun  cu instruc iunile necesare exploat rii, între inerii şi repar rii 
instala iilor proiectate. 

(3)   Organiza iile de execu ie şi/sau montaj au obliga ia ca, odat  cu predarea 
lucr rilor, s  predea şi schemele, planurile de situa ii şi de execu ie modificate 
conform situa iei de pe teren, în cazul în care nu sau f cut modific ri fa  de planurile 
ini iale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea c  
nu sau f cut modific ri în timpul execu iei. 

(4)    În timpul execu iei lucr rilor se interzic abaterile de la documenta ia întocmit  
de proiectant, f r  avizul acestuia. 

            Art. 10(1)  Autorit ile administra iei publice locale, membre ale asociatiei 
de in toare de instala ii care fac parte din sistemul public de salubrizare, precum şi 
operatorul care a primit în gestiune delegat  serviciul de salubrizare, în totalitate sau 
numai unele activit i componente ale acestuia, au obliga ia s -şi organizeze o arhiv  
tehnic  pentru p strarea documentelor de baz  prev zute la art. 9 alin. (1), organizat  
astfel încât s  poat  fi g sit orice document cu uşurin . 

(2)  La încheierea activit ii, operatorul va preda  asocia iei de dezvoltare comunitare, 
pe baz  de proces- verbal, întreaga arhiv  pe care şi-a constituit-o, fiind interzis  
p strarea de c tre acesta a vreunui document original sau copie. 

 (3)   Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor men iona: 

a) data întocmirii documentului; 

b) num rul de exemplare originale; 

c) calitatea celui care a întocmit documentul; 

d) num rul de copii executate; 

e) necesitatea copierii, numele, prenumele şi calitatea celui care a primit copii ale 
documentului, num rul de copii primite şi calitatea celui care a aprobat copierea; 

f) data fiec rei revizii sau actualiz ri; 

g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea şi calitatea celui care a aprobat; 

h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare; 

i) lista persoanelor c rora li sau distribuit copii de pe documentul revizuit/actualizat; 

j) lista persoanelor care au restituit la arhiv  documentul primit anterior 
revizuirii/modific rii. 



 

 SEC IUNEA IV: Îndatoririle personalului operativ 

             Art. 11(1)   Personalul de deservire operativ  se compune din to i salaria ii 
care deservesc construc iile, instala iile şi echipamentele specifice destinate prest rii 
serviciului de salubrizare având ca sarcin  principal  de serviciu supravegherea sau 
asigurarea func ion rii în mod nemijlocit la un echipament, într-o instala ie sau într-
un ansamblu de instala ii. 

(2)   Subordonarea pe linie operativ  şi tehnico-administrativ , precum şi obliga iile, 
drepturile şi responsabilit ile personalului de deservire operativ  se trec în fişa 
postului şi în procedurile opera ionale, 

 (3)  Locurile de munc  în care este necesar  desf şurarea activit ii se stabileşte de 
operator în procedurile proprii în func ie de: 

a) gradul de periculozitate a instala iilor şi a procesului tehnologic; 

b) gradul de automatizare a instala iilor; 

c) gradul de siguran  necesar în asigurarea serviciului; 

d) necesitatea supravegherii instala iilor şi procesului tehnologic. 

          Art. 12  (1)În timpul prest rii serviciului personalul trebuie s  asigure 
func ionarea instala iilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, 
instruc iunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru şi dispozi iile 
personalului ierarhic superior pe linie operativ  sau tehnicoadministrativ . 

(2)Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizat  astfel încât s  se asigure: 

a)protejarea s n t ii popula iei; 

b)protec ia mediului înconjur tor; 

c)conservarea resurselor naturale prin reducerea cantit ii de deşeuri şi reciclarea 
acestora; 

d)continuitatea serviciului. 

 

       CAPITOLUL II: Asigurarea serviciului de salubrizare şi condi ii de 
func ionare 

         SEC IUNEA I: COLECTAREA SEPARATA SI TRANSPORTUL 

SEPARAT AL DESEURILOR MUNICIPALE SI AL DESEURILOR 

SIMILARE PROVENIND DIN ACTIVITATI COMERCIALE DIN 

INDUSTRIE SI SI INSTITUTII, INCLUSIV FRACTII COLECTATE 

SEPARAT, FARA A ADUCE ATINGERE FLUXULUI DE DESEURI DE 

ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE, BATERII SI 

ACUMULATORI 

  



         Art. 13 Urm toarele categorii de deşeuri vor fi colectate separat de pe teritoriul 
unit ilor administrativ-teritoriale şi transportate la sta iile/instala iile de tratare 
stabilite de unitatea - în strategia local  cu privire la dezvoltarea şi func ionarea pe 
termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare: 

a)deşeuri reziduale; 

b)deşeuri biodegradabile; 

c)deşeuri reciclabile (hârtie şi carton, plastic şi metal, sticl ), inclusiv deşeuri de 
ambalaje; 

d)deşeuri periculoase din deşeurile menajere; 

e)deşeuri voluminoase provenite de la popula ie, institu ii publice şi operatori 
economici. 

           Art. 14 Operatorul care colecteaz , transport , trateaz , stocheaz  sau 
depoziteaz  deşeuri trebuie s  cunoasc : 

a) tipul şi cantitatea de deşeuri care urmeaz  s  fie eliminate; 

b )cerin ele tehnice generale; 

c) m surile de precau ie necesare; 

d) informa iile privind originea, destina ia şi tratarea deşeurilor, precum şi tipul şi 
cantitatea de deşeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorit ilor competente.      

         Art. 15 (1) Operatorul, împreun  cu autoritatea administra iei publice locale, are 
obliga ia s  identifice to i produc torii de deşeuri, indiferent de natura acestor deşeuri 
şi s  ac ioneze în vederea cre rii facilit ilor necesare prest rii activit ii de colectare 
separat  şi transport separat al deşeurilor menajere şi deşeurilor similare. 

(2) Asociatia / Autoritatea deliberativ  a administra iei publice locale aprob /instituie 
tarife/taxe de salubrizare pentru constituirea fondurilor necesare finan rii activit ii. 

          Art. 16(1) Persoanele fizice şi juridice, produc toare de deşeuri municipale, 
trebuie s  realizeze activitatea de colectare separat , conform sistemului de colectare 
stabilit la nivelul unit ii administrativteritoriale, în condi ii salubre, în spa ii special 
amenajate şi asigurate de c tre autoritatea administra iei publice locale/operatorul de 
salubrizare. 

(2)Frac ia biodegradabil  din deşeurile menajere şi similare va fi colectat  separat în 
containere sau recipiente special destinate acestui scop şi vor fi transportate şi predate 
la instala iile de tratare stabilite de unitatea administrativ-teritorial . 

(3)În vederea realiz rii activit ii de colectare separat , punctele de colectare 
amenajate sunt dotate, conform legii, cu recipiente şi containere de colectare prin 
grija operatorului sau a autorit ii administra iei publice locale, dup  caz. La 
gospod riile individuale colectarea se va face în recipiente, pungi/saci sau alte 
mijloace care prezint  un grad de siguran  ridicat din punct de vedere sanitar şi al 
protec iei mediului. 



(4)Recipientele şi containerele folosite pentru colectarea separat  a diferitelor tipuri 
de deşeuri vor fi inscrip ionate cu denumirea deşeurilor pentru care sunt destinate şi 
marcate în diverse culori prin vopsire sau prin aplicare de folie adeziv , conform 
prevederilor Ordinului ministrului mediului şi gospod ririi apelor şi al ministrului 
administra iei şi internelor nr. 1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalit ilor 
de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplic rii 
colect rii selective. 

        Art. 17(1) Punctele de colectare vor fi dotate cu recipiente marcate în culorile 
stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de stocare corelat  cu 
num rul de utilizatori aronda i şi cu frecven a de ridicare, asigurând condi ii de acces 
uşor pentru autovehiculele destinate colect rii. 

(2)Num rul de recipiente de colectare a deşeurilor municipale se stabileşte conform 
tabelului 2 din Standardul SR 13387:1997, Salubrizarea localit ilor. Deşeuri urbane. 
Prescrip ii de proiectare a punctelor pentru precolectare. 

(3)În vederea prevenirii utiliz rii f r  drept a recipientelor de colectare a deşeurilor 
municipale, acestea vor fi inscrip ionate cu un marcaj de identificare realizat astfel 
încât s  nu poat  fi şters f r  ca prin aceast  opera ie s  nu r mân  urme vizibile. 

(4)Operatorul va suplimenta capacitatea de colectare, inclusiv prin m rirea num rului 
de recipiente, în cazul în care se dovedeşte c  volumul acestora este insuficient şi se 
stocheaz  deşeuri municipale în afara lor. 

(5)Men inerea în stare salubr , ventilarea, deratizarea, dezinfec ia şi dezinsec ia 
punctelor de colectare revin persoanelor fizice şi/sau juridice în cazul în care acestea 
se afl  în spa ii apar inând utilizatorului ori operatorului în cazul când acestea sunt 
amplasate pe domeniul public. 

(6)Pentru asocia iile de locatari/proprietari, condominii, gospod rii individuale, care 
nu dispun de spa iile interioare de colectare a deşeurilor se vor amenaja puncte de 
colectare exterioare dotate cu recipiente pentru colectarea separat  a deşeurilor. 
Aceste puncte vor fi amenajate conform prevederilor din strategia local  de 
dezvoltare a serviciului şi amplasate în locuri care s  permit  accesul uşor al 
autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a punctelor de colectare 
se va face astfel încât distan a pân  la ferestrele spa iilor cu destina ie de locuin  s  
fie mai mare de 10 m. 

(7)Platformele spa iilor necesare colect rii deşeurilor care se vor realiza prin grija 
autorit ilor administra iei publice locale vor fi în mod obligatoriu betonate sau 
asfaltate, în mediul urban, şi în cazul în care nu sunt asigurate condi ii de scurgere a 
apei provenite din exfiltra ii ori a celei meteorice, vor fi prev zute cu rigole de 
preluare, racordate la re eaua de canalizare. 

(8)Operatorul va urm ri starea de etanşeitate a recipientelor de colectare urmând a le 
înlocui imediat pe cele care sau deteriorat. 

    Art. 18(1) În func ie de sistemul de colectare separat  adoptat prin strategia de 
dezvoltare a serviciului public de salubrizare a localit ilor, colectarea în containere şi 
recipiente a deşeurilor menajere şi similare se realizeaz  astfel: 



a)deşeurile reziduale se colecteaz  în recipiente de culoare gri/negru şi sunt de tip: 

1.resturi de carne şi peşte, g tite sau proaspete; 

2.resturi de produse lactate (lapte, smântân , brânz , iaurt, unt, frişc ); 

3.ou  întregi; 

4.gr simi animale şi uleiuri vegetale (în cazul în care nu se colecteaz  separat); 

5.excremente ale animalelor de companie; 

6.scutece/tampoane; 

7.cenuş  de la sobe (dac  se ard şi c rbuni); 

8.resturi vegetale din curte tratate cu pesticide; 

9.lemn tratat sau vopsit; 

10.con inutul sacului de la aspirator; 

11.mucuri de ig ri; 

12.vesel  din por elan/sticl  spart , geamuri sparte. 

b)deşeurile biodegradabile se colecteaz  în recipiente de culoare maro şi sunt de tip: 

1.resturi de fructe şi de legume proaspete sau g tite; 

2.resturi de pâine şi cereale; 

3.za  de cafea/resturi de ceai; 

4.p r şi blan ; 

5.haine vechi din fibre naturale (lân , bumbac, m tase) m run ite; 

6.coji de ou ; 

7.coji de nuc ; 

8.cenuş  de la sobe (când se arde numai lemn); 

9.rumeguş, fân şi paie; 

10.resturi vegetale din curte (frunze, crengi şi nuiele m run ite, flori); 

11.plante de cas ; 

12.buc i de lemn m run it; 

13.ziare, hârtie, carton m run ite, umede şi murdare. 

c)deşeurile reciclabile de tip hârtie şi carton, curate şi m run ite, se colecteaz  în 
recipiente de culoare albastr ; 

d)deşeurile reciclabile din material de tip plastic şi metal se colecteaz  în recipiente 
de culoare galben ; 



e)deşeurile reciclabile din material de tip sticl  alb /colorat  se colecteaz , pe culori, 
în recipiente de culoare alb/verde, nefiind permis amestecul sticlei cu deşeuri din 
materiale de tip por elan/ceramic . 

     Art. 19(1) Dup  colectare, deşeurile menajere şi deşeurile similare vor fi supuse 
procesului de sortare/tratare. 

(2)Este interzis  depozitarea deşeurilor biodegradabile şi a deşeurilor reciclabile 
colectate separat. 

      Art. 20(1) Colectarea deşeurilor "din poart  în poart " se realizeaz  cu 
urm toarele frecven e de colectare: 

a)pentru deşeurile reciclabile uscate, o dat  la dou  s pt mâni; 

b)pentru deşeurile biodegradabile şi reziduale, o dat  pe s pt mân . 

(2)Colectarea din punctele de colectare se realizeaz  cu urm toarele frecven e de 
colectare: 

a)pentru deşeurile reciclabile uscate, o dat  la 3 zile; 

b)pentru deşeurile biodegradabile şi reziduale: 

1.zilnic, în perioada 1 aprilie - 30 septembrie, în zona central , de la sectorul 
alimentar, hoteluri, pie e, spitale, gr dini e şi creşe şi o dat  la dou  zile în celelalte 
cazuri; 

2.o dat  la cel mult 3 zile, în perioada 1 octombrie -  31 martie. 

 

(3) Colectarea deşeurilor neselec ionate sau predominant organice din deşeurile 
municipale şi a celor biodegradabile, dup  caz, în func ie de sezon şi de categoria 
utilizatorului, se realizeaz  astfel: 

 a) pentru perioada 1 aprilie  1 octombrie: 

        1. zilnic, din zonele centrale şi de la unit ile de alimenta ie şi cazare, pie e 
agroalimentare, unit ile sanitare cu paturi, gr dini e şi creşe; 

        2. la cel mult dou  zile în celelalte cazuri; 

b) la cel mult 3 zile în sezonul rece  1 octombrie 1 aprilie  cu condi ia ca la 
precolectare s  fie asigurate condi iile de înmagazinare pentru aceast  
ritmicitate. 

(4) Colectarea deseurilor neselectionate, precum si deseurile colectate selectiv  de la 
agentii economici/persoane juridice si institutiile publice se efectueaza de luni – 
vineri , in intervalul orar 7.00 15.00. 

(5)   Intervalul între dou  colect ri prev zut la alin. (1) şi (2) poate fi m rit cu avizul 
autorit ii de s n tate public  teritorial . 



(6)   Colectarea deşeurilor selec ionate se realizeaz  la un interval de timp stabilit de 
operator împreun  cu autoritatea administra iei publice locale, în func ie de cantit ile 
colectate şi de volumul recipientelor de colectare. 

(7 )  Num rul de recipiente de colectare a deşeurilor municipale se stabileşte conform 
tabelului nr. 2 din Standardul SR13387:1997, Salubrizarea localit ilor. Deşeuri 
urbane. Prescrip ii de proiectare a punctelor pentru precolectare. 

       Art. 21(1) Colectarea deşeurilor menajere şi similare se poate face în urm toarele 
moduri: 

a)colectarea în containere/recipiente închise; 

b)colectarea prin schimb de recipiente; 

c)colectare realizat  prin selectare în saci/pungi de plastic asigura i de operator; 

d)alte sisteme care îndeplinesc condi iile impuse prin normele igienicosanitare şi de 
protec ie a mediului. 

(2)Colectarea deşeurilor municipale se efectueaz  folosinduse doar autovehicule 
special echipate pentru transportul acestora. 

(3)Vehiculele vor fi înc rcate astfel încât deşeurile s  nu fie vizibile şi s  nu existe 
posibilitatea împr ştierii lor pe calea public . Fiec rui vehicul i se va asigura 
personalul necesar pentru executarea opera iunilor specifice, în condi ii de siguran  
şi de eficien . 

(4)Înc rcarea deşeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct 
din recipiente. Este interzis  desc rcarea recipientelor pe sol în vederea înc rc rii 
acestora în autovehicule. 

(5)Personalul care efectueaz  colectarea este obligat s  manevreze recipientele astfel 
încât s  nu se produc  praf, zgomot sau s  se r spândeasc  deşeuri în afara 
autovehiculelor de transport. Dup  golire, recipientele vor fi aşezate în locul de unde 
au fost ridicate. 

(6)În cazul deterior rii unor recipiente, pungi/saci de plastic şi al împr ştierii 
accidentale a deşeurilor în timpul opera iunii de golire, personalul care execut  
colectarea este obligat s  încarce întreaga cantitate de deşeuri în autovehicul, astfel 
încât locul s  r mân  curat, fiind dotat corespunz tor pentru aceast  activitate. 

(7)Personalul care execut  colectarea este obligat s  încarce în autovehicule întreaga 
cantitate de deşeuri existente la punctele de colectare, l sând locul curat şi m turat 
chiar dac  exist  deşeuri municipale amplasate lâng  containerele de colectare. 

(8)În cazul în care în/lâng  recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate 
şi deşeuri din construc ii, acestea vor fi colectate separat, dup  caz, înştiin ând în scris 
utilizatorul despre acest fapt, precum şi despre suma suplimentar  pe care trebuie so 
pl teasc  pentru colectarea acelor deşeuri. 

     Art. 22 Operatorul are obliga ia s  colecteze toate anvelopele abandonate pe 
domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deşeurilor municipale, şi 
s  le predea persoanelor juridice care desf şoar  activitatea de colectare a anvelopelor 



uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestion rii anvelopelor uzate de la 
persoanele juridice care introduc pe pia  anvelope noi şi/ori anvelope uzate destinate 
reutiliz rii, dac  acesta nu este autorizat pentru aceast  activitate în condi iile legii. 

     Art. 23 Colectarea deşeurilor menajere periculoase se realizeaz  cu maşini 
specializate pentru colectarea şi transportul deşeurilor periculoase. Colectarea se va 
realiza dup  un program stabilit la începutul anului în puncte fixe. Atât programul de 
colectare, cât şi punctele de sta ionare a maşinii vor fi comunicate cet enilor din 
fiecare unitate administrativteritorial  la începutul fiec rui an. Deşeurile periculoase 
menajere colectate vor fi transportate şi stocate temporar în spa iile special amenajate 
în acest scop. Preluarea, stocarea temporar , precum şi tratarea şi eliminarea 
deşeurilor periculoase menajere se realizeaz  în condi iile legii. 

      Art. 24 Deşeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul 
pacientului sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete 
medicale amplasate în condominii au acelaşi regim cu cel al deşeurilor rezultate din 
activitatea medical , conform reglement rilor legale specifice. Persoanele care îşi 
administreaz  singure tratamente injectabile la domiciliu şi cadrele medicale care 
aplic  tratamente la domiciliu sunt obligate s  colecteze deşeurile rezultate în 
recipiente cu pere i rezisten i (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor 
depune la cea mai apropiat  unitate de asisten  medical  public , care are obliga ia 
de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta legisla ia specific  în domeniu. Se 
interzice colectarea deşeurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele de 
colectare a deşeurilor municipale. 

      Art. 25(1) În cazul unit ilor sanitare şi veterinare, operatorii de salubrizare sunt 
responsabili numai pentru colectarea deşeurilor similare celor menajere. Este 
interzis  amestecarea cu deşeurile similare sau predarea c tre operatorii de 
salubrizare, dac  aceştia nu sunt autoriza i, a urm toarelor categorii de deşeuri 
rezultate din activit ile unit ilor sanitare şi din activit i veterinare şi/ori cercet ri 
conexe: 

a)obiecte ascu ite; 

b)fragmente şi organe umane, inclusiv recipiente de sânge şi sânge conservat; 

c)deşeuri a c ror colectare şi eliminare fac obiectul unor m suri speciale privind 
prevenirea infec iilor; 

d)substan e chimice periculoase şi nepericuloase; 

e)medicamente citotoxice şi citostatice; 

f)alte tipuri de medicamente; 

g)deşeurile de amalgam de la tratamentele stomatologice. 

(2)Colectarea şi stocarea deşeurilor prev zute la alin. (1) se realizeaz  în condi iile 
reglementate de legisla ia specific , aplicabil  deşeurilor medicale. Colectarea, 
transportul şi eliminarea acestor tipuri de deşeuri se realizeaz  de c tre operatori 
economici autoriza i în condi iile legii. 



      Art. 26(1) Deşeurile voluminoase constau în deşeuri solide de dimensiuni mari, 
precum mobilier, covoare, saltele, obiecte mari de folosin  îndelungat , altele decât 
deşeurile de echipamente electrice şi electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele 
obişnuite de colectare a deşeurilor municipale. 

(2)Autorit ile administra iei publice locale au obliga ia de a organiza colectarea, 
transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la 
popula ie, institu ii publice şi operatori economici. 

(3)Deşeurile voluminoase provenite de la de in torii de deşeuri vor fi colectate 
periodic de c tre operatorul de salubrizare, conform unui program întocmit şi aprobat 
de autoritatea administra iei publice locale. 

(4)Colectarea se va realiza separat, pe categorii de deşeuri, prin stabilirea zilelor şi 
intervalului orar de aşa natur  încât de in torii de deşeuri voluminoase s  poat  preda 
aceste deşeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare s  poat  asigura colectarea şi 
transportul periodic al deşeurilor voluminoase spre instala iile de tratare. 

(5)Deşeurile voluminoase vor fi transportate de de in torul acestora în vederea 
prelu rii de c tre operatorul de salubrizare, în locurile stabilite de autoritatea local  şi 
amenajate în acest scop şi unde exist  c i de acces pentru mijloacele de transport. 
Dac  acest lucru nu este realizabil, din cauza spa iului limitat, deşeurile vor fi aduse 
de de in tor în alte locuri special stabilite de autoritatea administra iei publice locale 
sau direct la mijlocul de transport în locul/la data/ora stabilite, astfel încât s  nu fie 
incomodat  circula ia rutier . 

(6)Colectarea deşeurilor voluminoase se poate face şi direct de la de in torul 
acestora, în urma solicit rii adresate c tre operatorul de salubrizare, cu specificarea 
caracteristicelor şi cantit ilor acestora. În aceast  situa ie, operatorul de salubrizare 
poate s  stabileasc  o alt  dat  şi or  decât cea aprobat  de autoritatea administra iei 
publice locale, în cadrul programelor de colectare a deşeurilor voluminoase, dac  
opera ia de colectare, prin corelarea volumului deşeurilor preluate şi capacitatea de 
transport afectat , se justific  din punct de vedere economic. 

(7)Operatorul trebuie s  aib  un sistem de eviden  a gestion rii deşeurilor 
voluminoase din care s  rezulte: 

a)data în care sa realizat colectarea, transportul şi depozitarea la instala ia de tratare; 

b)punctele de colectare de unde sa f cut colectarea; 

c)cantit ile totale preluate de la popula ie, persoane juridice de drept public şi privat; 

d)cantit ile de deşeuri rezultate în urma trat rii, pe sortimente; 

e)cantit ile ce urmeaz  a fi transportate la depozitul de deşeuri. 

      Art. 27(1) Transportul deşeurilor, în func ie de tipul acestora, se realizeaz  numai 
de operatorul serviciului de salubrizare care trebuie s  utilizeze autovehicule 
destinate acestui scop, acoperite şi prev zute cu dispozitive de golire automat  a 
recipientelor de colectare, care s  nu permit  împr ştierea deşeurilor sau a prafului, 
emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului. 



(2)Starea tehnic  a autovehiculelor trebuie s  fie corespunz toare circula iei pe 
drumurile publice şi s  prezinte o bun  etanşeitate a benelor de înc rcare, f r  
scurgeri de levigat sau alte lichide. 

(3)Autovehiculele care transport  deşeuri municipale trebuie s  aib  un aspect îngrijit 
şi s  fie personalizate cu sigla operatorului. 

(4)Autovehiculele trebuie s  aib  dimensiunile adaptate la condi iile de drum, 
structura localit ilor şi structura arhitectural  a diferitelor cl diri, dotarea tehnic  
necesar  pentru interven ie în cazul unor accidente sau defec iuni ap rute în timpul 
transport rii deşeurilor. 

(5)Personalul operativ care deserveşte mijloacele auto trebuie s  fie instruit pentru 
efectuarea transportului în condi ii de siguran , s  de in  toate documentele de 
înso ire şi s  nu abandoneze deşeurile pe traseu. 

(6)Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru 
s n tatea popula iei şi a mediului, care au fost aprobate de autorit ile administra iei 
publice locale. Pentru minimizarea distan elor de transport se vor utiliza sta iile de 
transfer. 

(7)Consiliile locale sau asocia ia de dezvoltare intercomunitar , dup  caz, stabilesc 
arterele şi intervalul orar de colectare a deşeurilor municipale, preferabil între orele 
22:00 - 6:00, pe arterele cu iluminat public corespunz tor, în func ie de trafic şi de 
posibilit ile de acces ale operatorului la spa iile de colectare. 

(8)Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor şi utilizarea eficient  a parcului 
de autovehicule, autorit ile administra iei publice locale vor analiza oportunitatea 
colect rii deşeurilor municipale exclusiv în intervalul orar 22:00 - 6:00 de la 
operatorii economici şi institu iile publice care dispun de spa ii de colectare. 

(9)Vehiculele vor fi între inute astfel încât s  corespund  scopului propus, benele şi 
containerele vor fi sp late la cel mult dou  zile şi vor fi dezinfectate s pt mânal în 
interior şi la exterior, conform normelor tehnice precizate de produc tor sau în actele 
normative în vigoare, numai în spa iile care sunt dotate cu sisteme de colectare a 
apelor uzate provenite din sp lare, separat de sistemul de canalizare al localit ii. 
Apele uzate provenite din sp latul autovehiculelor vor fi transportate la sta ia de 
epurare a apelor uzate a localit ii, dac  nu exist  sta ie de epurare proprie. 

       Art. 28(1) În situa ia în care, ca urmare a execu iei unor lucr ri planificate la 
infrastructura tehnicoedilitar , este împiedicat  utilizarea punctelor de colectare 
stabilite şi/sau accesul autovehiculelor destinate transportului deşeurilor municipale 
şi/sau al oric rui alt tip de deşeu, operatorul, pe baza notific rii transmise de 
autoritatea administra iei publice locale, trebuie s  anun e utilizatorii cu cel pu in 5 
zile înainte despre situa ia intervenit , durata acesteia, punctele de colectare care se 
utilizeaz  temporar în aceast  perioad  şi programul de colectare. 

(2)Pe toat  aceast  perioad  operatorul are obliga ia s  doteze punctele de colectare 
care urmeaz  a fi folosite temporar de utilizatorii afecta i cu recipiente suficiente şi s  
reduc  intervalul între dou  colect ri succesive, dac  este cazul. 



(3)În cazul apari iei unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau 
diminuarea cantit ilor contractate de la utilizatori, operatorul are obliga ia s  anun e 
aceast  situa ie şi s  factureze numai cantit ile sau serviciile efectiv realizate. 

      Art. 29 Operatorii economici produc tori de deşeuri, precum şi operatorii 
economici specializa i în conceperea şi proiectarea activit ilor tehnologice ce pot 
genera deşeuri au urm toarele obliga ii: 

a)s  adopte, înc  de la faza de concep ie şi proiectare a unui produs, solu iile şi 
tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii 
deşeurilor; 

b)s  ia m surile necesare de reducere la minimum a cantit ilor de deşeuri rezultate 
din activit ile existente; 

c)s  nu amestece deşeurile periculoase cu deşeuri nepericuloase; 

d)s  nu genereze fenomene de poluare prin desc rc ri necontrolate de deşeuri în 
mediu; 

e)s  ia m surile necesare astfel încât eliminarea deşeurilor s  se fac  în condi ii de 
respectare a reglement rilor privind protec ia popula iei, a mediului şi a prezentului 
regulamentcadru; 

f)s  nu abandoneze deşeurile şi s  nu le depoziteze în locuri neautorizate; 

g)s  separe deşeurile înainte de colectare, în vederea valorific rii sau elimin rii 
acestora. 

         Art. 30 Operatorii care presteaz  activitatea de colectare şi transport al 
deşeurilor municipale au şi urm toarele obliga ii: 

a)s  de in  toate documentele necesare de înso ire a deşeurilor transportate, din care 
s  rezulte provenien a deşeurilor/locul de înc rcare, tipurile de deşeuri transportate, 
locul de destina ie şi, dup  caz, cantitatea de deşeuri transportate şi codificarea 
acestora conform legii; 

b)s  foloseasc  traseele cele mai scurte şi/sau cu cel mai redus risc pentru s n tatea 
popula iei şi a mediului şi care au fost aprobate de autorit ile administra iei publice 
locale; 

c)s  nu abandoneze deşeuri pe traseu şi s  le ridice în totalitate pe cele ale 
utilizatorilor sau cele existente pe traseul de colectare şi transport, cu excep ia celor 
periculoase care nu sunt înglobate în deşeurile municipale; 

d)s  informeze popula ia privind colectarea separat  a deşeurilor, precum şi 
modalit ile de prevenire a gener rii deşeurilor. Informarea şi conştientizarea 
popula iei se va realiza prin campanii de informare şi conştientizare, prin distribu ia 
de pliante, broşuri, afişe, prin activit i educative, prin clipuri publicitare la radio şi 
televiziune. 

 



SEC IUNEA 2: Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuin e, 
generate de activită i de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a 
acestora 

      Art. 31 Deşeurile din construc ii provenite de la popula ie sunt deşeuri solide 
generate de activit i de reamenajare şi reabilitare interioar  şi/sau exterioar  a 
locuin elor proprietate individual . În mod uzual, aceste deşeuri con in beton, 
ceramic , c r mizi, igle, materiale pe baz  de ghips, lemn, sticl , materiale plastice, 
metale, materiale de izola ie şi altele asemenea. 

      Art. 32(1) Deşeurile din construc ii provenite de la popula ie se colecteaz  prin 
grija de in torului şi sunt transportate de c tre operator în baza unui contract de 
prest ri servicii la instala iile de concasare/sortare/valorificare sau la depozitele 
conforme, dac  acestea nu pot fi valorificate. 

(2)Colectarea deşeurilor din construc ii se realizeaz  numai în containere 
standardizate acoperite, fiind interzis  abandonarea/deversarea acestor deşeuri în 
recipientele sau containerele în care se depun deşeurile municipale. 

(3)Transportul deşeurilor din construc ii provenite de la popula ie se realizeaz  în 
containerele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prev zute cu 
sistem de acoperire a înc rc turii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau 
împr ştierea acestora în timpul transportului. 

(4)În cazul deşeurilor din construc ii prin a c ror manipulare se degaj  praf se vor lua 
m surile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajat  în aer s  fie sub 
concentra ia admis . 

     Art. 33 Eliminarea deşeurilor se face la depozitele conforme, în sectoarele stabilite 
pentru depozitarea deşeurilor din construc ii şi demol ri, cu respectarea condi iilor 
impuse de tehnologia de depozitare controlat . 

     Art. 34(1) Deşeurile rezultate din construc ii, care con in azbest, nu se amestec  cu 
celelalte deşeuri şi vor fi colectate separat, în aşa fel încât s  nu se degajeze fibre din 
material; personalul care realizeaz  aceast  opera ie va purta echipament de protec ie, 
special, pentru lucrul cu azbestul. 

(2)Containerele în care se colecteaz  deşeurile periculoase din construc ii trebuie s  
fie prev zute cu semne conven ionale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul 
substan elor otr vitoare şi s  fie inscrip ionate cu avertizarea "PERICOL DE 
MOARTE". 

       Art. 35 Este interzis  abandonarea şi depozitarea deşeurilor din construc ii şi 
demol ri pe domeniul public sau privat al autorit ii administra iei publice locale. 

 

SEC IUNEA 3: Organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale 
şi energetice a deşeurilor 

       Art. 36(1) Indiferent de natura deşeurilor, acestea vor fi supuse unui proces de 
prelucrare, neutralizare şi valorificare material  şi energetic . 



(2)Operatorii trebuie s  îşi organizeze activitatea astfel încât s  se asigure un grad cât 
mai mare de valorificare a deşeurilor. 

(3)Metodele şi tehnologiile de valorificare a deşeurilor trebuie s  respecte legisla ia în 
vigoare şi s  fie în concordan  cu planurile de gestionare a deşeurilor la nivel 
na ional, regional, jude ean şi al municipiului Bucureşti, dup  caz. 

        Art. 37(1) Deşeurile biodegradabile colectate separat, inclusiv cele preponderent 
vegetale provenite din parcuri, gr dini, cur i şi alte spa ii verzi sunt transportate la 
sta ia de compostare pentru ob inerea de compost, care trebuie s  îndeplineasc  
condi iile de calitate pentru utilizarea sa în agricultur . 

(2)Gazele de fermentare şi apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se 
capteaz  şi se dirijeaz  spre instala ii adecvate de tratare şi neutralizare. 

         Art. 38 În cazul gospod riilor individuale din mediul rural şi al celor din zonele 
periferice ale localit ilor din mediul urban se pot amenaja instala ii proprii de 
neutralizare prin compostare în amenaj ri proprii, care nu polueaz  mediul şi nu 
produc disconfort, amplasate la cel pu in 10 m de locuin e, în incinta gospod riei. 

        Art. 39 Instala iile de incinerare a deşeurilor vor trebui s  aib  autoriza ii de 
func ionare conform legisla iei în vigoare, asigurându-se monitorizarea emisiilor de 
gaze reziduale în atmosfer . 

       Art. 40(1) În vederea pred rii deşeurilor municipale şi a celor asimilabile 
acestora la instala iile de incinerare în vederea neutraliz rii, operatorul trebuie s  
întocmeasc  documenta ia necesar  accept rii acestora în vederea trat rii termice, în 
conformitate cu actele normative în vigoare. 

(2)Operatorul trebuie s  determine masa fiec rei categorii de deşeuri, conform 
clasific rii prev zute în actele normative în vigoare, înainte s  se accepte recep ia 
deşeurilor în instala ia de incinerare sau de coincinerare. 

(3)Trebuie cunoscute: 

a)compozi ia fizic  şi, în m sura posibilului, compozi ia chimic  a deşeurilor; 

b)toate celelalte informa ii care permit s  se aprecieze dac  sunt apte s  suporte 
tratamentul de incinerare; 

c)riscurile inerente deşeurilor, substan ele cu care ele nu pot fi amestecate şi m surile 
de precau ie ce trebuie luate în momentul manipul rii lor. 

       Art. 41 Operatorul va defini în procedurile opera ionale proprii modul de 
prelucrare, neutralizare şi valorificare material  şi/sau energetic  a deşeurilor, astfel 
încât cantitatea de deşeuri depozitate s  fie minim . 

SEC IUNEA 4: Operarea/Administrarea sta iilor de transfer pentru deşeurile 
municipale 

      Art. 42 În vederea optimiz rii costurilor de transport se vor utiliza sta ii de 
transfer al deşeurilor, cu sau f r  sistem de compactare. 



      Art. 43 Proiectarea şi construirea sta iilor de transfer se realizeaz  în concordan a 
cu cerin ele din planurile de gestionare a deşeurilor, inclusiv al municipiului 
Bucureşti. 

      Art. 44 Operarea sta iilor de transfer se va realiza de c tre operatori numai dup  
ob inerea avizelor şi autoriza iilor solicitate prin actele normative în vigoare. 

     Art. 45 Operatorii vor asigura transferul din sta iile de transfer c tre instala iile de 
tratare a deşeurilor municipale colectate separat, f r  amestecarea acestora. 

     Art. 46 Transportul deşeurilor din zona de colectare la sta ia de transfer se va face 
numai de c tre operatori licen ia i de A.N.R.S.C. pentru activitatea de colectare 
separat  şi transport separat al deşeurilor municipale. 

    Art. 47 Stocarea temporar  în sta iile de transfer a deşeurilor biodegradabile se face 
pentru maximum 24 ore. 

SEC IUNEA 5: Sortarea deşeurilor municipale în sta iile de sortare 

     Art. 48(1) Deşeurile de hârtie şi carton, de plastic şi metal colectate separat de la 
to i produc torii de deşeuri pe teritoriul unit ii administrative-teritoriale se transport  
c tre sta ia de sortare numai de c tre operatorii licen ia i A.N.R.S.C. care au contracte 
de delegare a gestiunii încheiate cu autorit ile administra iei publice locale/asocia ia 
de dezvoltare intercomunitar  sau, în cazul gestiunii directe, au hot râre de dare în 
administrare a acestei activit i. 

(2)Sortarea se realizeaz  pe tipuri de materiale, în func ie de cerin ele de calitate 
solicitate de operatorii reciclatori. 

(3)În situa ia în care transportul deşeurilor sortate de la sta ia de sortare c tre 
instala iile de tratare, inclusiv reciclare, nu face obiectul unui contract de delegare, 
aceste servicii se asigur  de c tre operatorii economici care au contracte de vânzare-
cump rare încheiate cu operatorul sta iei de sortare, în condi iile legii. 

      Art. 49(1) Deşeurile de sticl  colectate separat de la produc torii de deşeuri vor fi 
transportate de c tre operatorii de salubrizare la spa iile de stocare temporar , special 
amenajate în incinta sta iilor de sortare sau a sta iilor de transfer. 

(2)Operatorii sta iilor de tratare, respectiv ai sta iilor de transfer asigur  predarea 
c tre operatorii reciclatori a deşeurilor de sticl  colectate separat. 

      Art. 50 Operatorii care asigur  activitatea de sortare a deşeurilor au şi urm toarele 
obliga ii specifice: 

a)s  de in  spa ii special amenajate pentru stocarea temporar  a deşeurilor ce urmeaz  
a fi sortate, în condi iile prev zute de legisla ia în vigoare; 

b)s  asigure valorificarea întregii cantit i de deşeuri sortate, evitând formarea de 
stocuri; 

c)s  foloseasc , pentru sortarea deşeurilor, tehnologii şi instala ii care îndeplinesc 
condi iile legale privind func ionarea acestora; 



d)s  se îngrijeasc  de eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a 
deşeurilor. 

      Art. 51 Spa iile în care se desf şoar  activitatea de sortare vor trebui s  
îndeplineasc  cel pu in urm toarele condi ii: 

a)s  dispun  de o platform  betonat  cu o suprafa  suficient  pentru primirea 
deşeurilor şi pentru stocarea temporar , separat , a fiec rui tip de deşeu reciclabil; 

b)s  fie prev zute cu cântar electronic de cânt rire a autovehiculelor, cu transmisia şi 
înregistrarea datelor la dispecer şi cu verificarea metrologic  în termenul de 
valabilitate; 

c)s  fie prev zute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvial  
sau din procesul tehnologic de sortare şi sp lare; 

d)s  aib  instala ie de sp lare şi dezinfectare; 

e)s  fie prev zute cu instala ii de tratare a apelor uzate, conform normativelor în 
vigoare, sau s  existe posibilitatea de transportare a acestora la sta iile de epurare a 
apelor uzate apar inând localit ii; 

f)s  fie prev zute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate; 

g)s  existe posibilitatea de acces în fiecare zon  de stocare, f r  a exista posibilitatea 
de contaminare reciproc  a diferitelor tipuri de deşeuri; 

h)s  existe grupuri sanitare şi vestiare conform normativelor în vigoare; 

i)s  fie dotate cu instala ie de iluminat corespunz toare care s  asigure o luminan  
necesar  asigur rii activit ii în orice perioad  a zilei; 

j)s  fie prev zute cu instala ii de detec ie şi de stins incendiul; 

k)s  fie prev zute cu instala ii de presare şi balotare pentru diferite tipuri de materiale 
reciclabile. 

SEC IUNEA 6: Măturatul, spălatul, stropirea şi între inerea căilor publice 

  
        Art. 52(1) Opera iunile de m turat manual şi mecanizat, cur are şi r zuire a 
rigolelor, sp lare, stropire şi între inere a c ilor publice se realizeaz  în scopul 
p str rii unui aspect salubru al domeniului public. 
(2)În vederea reducerii riscului de îmboln vire a popula iei ca urmare a ac iunii 
patogene a microorganismelor existente în praful stradal,  Consiliul Local al 
Municipiului Focsani prin Directia de Dezvoltare Servicii Publice va stabili intervalul 
orar de efectuare a opera iunilor de stropire, m turare şi sp lare a c ilor publice. 
Intervalul orar şi ordinea de prioritate vor fi alese astfel încât s  se evite intervalele 
orare în care se produc aglomera ii umane în zonele în care se efectueaz  aceste 
activit i. De regul , intervalul orar recomandat pentru efectuarea opera iunilor de 
stropire, m turare şi sp lare va fi între orele 22,00-6,00 pe arterele care au sistem de 
iluminat public corespunz tor. 
(3)Prin excep ie de la prevederile alin. (2) opera iile de stropire şi sp lare nu se 
realizeaz  în acele zile în care plou  pe toat  perioada zilei. 



(4)Arterele de circula ie, zilele din cursul s pt mânii şi num rul de treceri în ziua 
respectiv  pe/în care se execut  activitatea de stropit, m turat şi sp lat sunt cele 
cuprinse în caietul de sarcini al serviciului. 
(5)M turatul se efectueaz  pe o l ime de minimum 2 metri de la bordur  sau de la 
rigola central , astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a 
deplas rii autovehiculelor sau ac iunii vântului s  nu dep şeasc  concentra ia de 
pulberi admis  prin normele în vigoare. 
(6)Pentru evitarea form rii prafului şi pentru crearea unui climat citadin igienic, 
opera ia de m turare va fi precedat  de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu 
ap , dac  praful nu este umectat ca urmare a condi iilor naturale sau dac  temperatura 
exterioar , în zona m turat , nu este mai mic  decât cea de înghe . 
(7)În cazul efectu rii unor lucr ri edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o strad /un 
tronson de strad  pe care nu se întrerupe total circula ia auto, operatorul de 
salubrizare este obligat s  efectueze numai opera iile de salubrizare manual  şi 
între inere, pe perioada când se efectueaz  aceste lucr ri edilitare. 
(8)În cazul efectu rii unor lucr ri edilitare în carosabil/pe trotuare pe o strad /un 
tronson de strad  pe care se întrerupe total circula ia auto, operatorul de salubrizare 
nu va efectua opera iile de salubrizare stradal  pe perioada când se efectueaz  aceste 
lucr ri edilitare. Men inerea st rii de salubritate a str zii/tronsonului de strad  cade în 
sarcina constructorului. 
(9)Autorit ile administra iilor publice locale, prin administratorii re elelor stradale 
din localitate, au obligativitatea ca la predarea amplasamentului c tre constructor s  
invite şi reprezentantul operatorului de salubrizare stradal  care ac ioneaz  pe artera 
ce va fi supus  lucr rilor edilitare în carosabil/trotuare. 
 
      Art. 53(1) M turatul manual se aplic  pe carosabil, pe trotuare, în pie e şi în hale 
de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafe e anexe 
ale spa iilor de circula ie, de odihn  ori de agrement în toate cazurile în care nu se 
poate realiza m turatul mecanic. 
(2)Din punctul de vedere al îmbr c mintei spa iilor de circula ie, de odihn  sau de 
agrement, m turatul se realizeaz  pe suprafe e neîmbr cate sau îmbr cate cu asfalt, 
pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam. 
(3)Între inerea cur eniei str zilor în timpul zilei se efectueaz  pe toat  durata zilei şi 
cuprinde opera iunile de m turat stradal, al spa iilor verzi stradale, al spa iilor de 
agrement şi odihn , al parc rilor, precum şi colectarea şi îndep rtarea obiectelor 
aruncate pe jos sau în coşurile de gunoi şi în scrumiere, în scopul p str rii unui aspect 
salubru al domeniului public. 
(4)Opera iunea de m turat mecanizat se efectueaz  pe toat  perioada anului, cu 
excep ia perioadei în care se efectueaz  cur atul z pezii sau în care temperatura 
exterioar  este sub cea de înghe . 
(5)Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de m turat manual se va 
face în recipiente acoperite, amplasate în condi ii salubre, în spa ii special amenajate, 
şi se vor transporta cu mijloace de transport adecvate. 
(6)Se interzice depozitarea temporar  a reziduurilor stradale, între momentul 
colect rii şi cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuşi pe trotuare, scuaruri, 
spa ii verzi ori altele asemenea. 



(7)Deşeurile reziduurile stradale rezultate din activitatea de m turat, dac  nu au fost 
amestecate cu deşeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deşeuri, 
f r  a fi necesar  efectuarea opera iei de sortare. 
 
      Art. 54(1) Perioada de realizare a stropitului este, de regul , de la 1 aprilie pân  la 
1 octombrie, perioad  ce poate fi modificat  de autoritatea administra iei publice 
locale sau de asocia ia de dezvoltare intercomunitar , în func ie de condi iile 
meteorologice concrete. 
(2)Este interzis  efectuarea opera iilor de stropire şi sp lare în perioada în care, 
conform prognozei meteorologice, este posibil  formarea poleiului. 
(3)La executarea opera iei de stropire se va avea în vedere s  nu fie afecta i pietonii, 
autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona în care 
ac ioneaz  utilajul ce realizeaz  opera iunea. 
 
      Art. 55(1) Opera iunea de sp lare se execut  atât pe partea carosabil , cât şi pe 
trotuare, dup  terminarea opera iei de m turare şi cur are a rigolelor. 
(2)Sp latul se realizeaz  cu jet de ap  cu presiune ridicat , fiind interzis sp latul cu 
furtunul racordat la hidran ii stradali sau la autocisternele care nu sunt prev zute cu 
instala iile necesare s  realizeze presiunea prescris . 
(3)Opera iunea de sp lare se execut  în tot timpul anului, în func ie de condi iile 
meteorologice concrete şi la o temperatur  exterioar  de cel pu in 7°C. 
(4)Este interzis  opera ia de sp lare sau stropire în anotimpul c lduros, în intervalul 
orar 13,00-17,00, dac  indicele de confort termic dep şeşte pragul valoric de 75 de 
unit i. 
(5)Pentru asigurarea condi iilor prev zute la alin. (4) şi pentru planificarea opera iilor 
de stropire şi sp lare, operatorii de salubrizare vor întreprinde toate m surile necesare 
ca în perioada de var  s  cunoasc  valoarea indicelui de confort la ora 12,00 şi 
prognoza pentru perioada imediat urm toare de dou  zile de la Administra ia 
Na ional  de Meteorologie. 
(6)Operatorul are obliga ia s  anun e autoritatea administra iei publice locale sau 
asocia ia de dezvoltare intercomunitar , dup  caz, despre toate situa iile în care este 
împiedicat  realizarea opera iilor de sp lare, stropire sau m turare. 
(7)Cur atul rigolelor se realizeaz  anterior sau concomitent cu opera ia de m turare. 
R zuirea rigolelor de p mânt se realizeaz  cu frecven a stabilit  în caietul de sarcini, 
dar nu mai pu in de o dat  pe lun . 
(8)L imea medie pe care se aplic  cur area rigolelor este de 0,75 m, m surat  de la 
bordur  spre axul median al str zii. 
 
       Art. 56(1) Pentru realizarea opera iunii de stropire sau sp lare se utilizeaz  numai 
ap  industrial  luat  din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu 
ap  şi de canalizare al localit ii sau din apele de suprafa  sau de adâncime, cu 
aprobarea autorit ii administra iei publice locale, pe baza avizului sanitar. 
(2)În cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa 
industrial , se poate folosi şi ap  prelevat  de la hidran ii stradali, cu acordul 
operatorului serviciului de alimentare cu ap  şi de canalizare. 
(3)În toate situa iile, alimentarea cu ap  industrial  sau potabil  se realizeaz  pe baza 
unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu ap  şi de canalizare. 



(4)Substan ele utilizate în procesul de sp lare trebuie s  fie aprobate de autoritatea 
administra iei publice locale. 
SEC IUNEA 7: Cur area şi transportul z pezii de pe c ile publice şi men inerea în 
func iune a acestora pe timp de polei sau de înghe  
 
       Art. 57(1) Operatorul care presteaz  activitatea de cur are şi de transport al 
z pezii îşi va organiza sistemul de informare şi control asupra st rii drumurilor, 
precum şi a modului de preg tire şi ac ionare pe timp de iarn . 
(2)Pentru asigurarea circula iei rutiere şi pietonale în condi ii de siguran  în timpul 
iernii, operatorul va întocmi anual un program comun de ac iune cu autorit ile 
administra iei publice locale, pân  la 1 octombrie, pentru ac iunile necesare privind 
desz pezirea, prevenirea şi combaterea poleiului, care va cuprinde m suri: 
a)preg titoare; 
b)de prevenire a înz pezirii şi m suri de desz pezire; 
c)de prevenire şi combatere a poleiului. 
 
       Art. 58 Autoritatea administra iei publice locale, împreun  cu operatorul, va lua 
m surile de organizare a interven iilor pe timp de iarn , care constau în: 
a)stabilirea nivelurilor de prioritate de interven ie pe str zile din cadrul localit ii şi 
dotarea necesar  desz pezirii pe timp de iarn ; 
b)organizarea unit ilor operative de ac iune; 
c)întocmirea programului de preg tire şi ac iune operativ  în timpul iernii. 
       
      Art. 59 La nivelul unit ilor administrativ-teritoriale se va întocmi anual, pân  la 
data de 1 noiembrie, programul de preg tire şi ac iune operativ  în timpul iernii, care 
va cuprinde cel pu in: 
a)centralizatorul materialelor antiderapante, al carburan ilor şi lubrifian ilor; 
b)centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de desz pezire, combatere polei şi înc rcare 
a z pezii; 
c)lista str zilor şi a tronsoanelor de str zi pe care se va ac iona; 
d)lista str zilor şi a tronsoanelor de str zi pe care se va ac iona cu prioritate; 
e)lista str zilor pe care se afl  obiective sociale (creşe, gr dini e, c mine de b trâni, 
sta ii de salvare, spitale, unit i de înv mânt); 
f)lista mijloacelor de comunicare; 
g)lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu adresa şi numerele de 
telefon de la serviciu şi de acas ; 
h)lista mobilierului stradal, cu precizarea localiz rii capacelor c minelor de 
canalizare şi a gurilor de scurgere; 
i)lista sta iilor şi refugiilor de transport în comun; 
j)lista loca iilor de depozitare a z pezii; 
k)dispunerea spa iilor pentru adunarea şi odihna personalului. 
  
       Art. 60 Opera iunile de cur are şi transport al z pezii şi de ac ionare cu 
materiale antiderapante se realizeaz  obligatoriu pe str zile sau tronsoanele de str zi 
în pant , poduri, pe str zile sau tronsoanele de str zi situate de-a lungul lacurilor şi al 
cursurilor de ap . 
  



       Art. 61 (1)Îndep rtarea z pezii se va realiza atât manual, cât şi mecanizat, în 
func ie de condi iile specifice din teren. 
(2)Îndep rtarea z pezii manual se efectueaz  atât ziua, cât şi noaptea, în func ie de 
necesit i, cu respectarea instruc iunilor de securitate şi s n tate a muncii. 
(3)Operatorii serviciului de salubrizare vor avea conven ii încheiate cu Administra ia 
Na ional  de Meteorologie, pentru a cunoaşte zilnic prognoza pentru urm toarele 3 
zile privind evolu ia temperaturii nocturne şi diurne şi a cantit ilor de precipita ii sub 
form  de z pad . 
(4)În func ie de prognoza meteorologic  primit , operatorul va ac iona preventiv 
pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de z pad  şi a form rii poleiului. 
  
        Art. 62(1) În cazul depunerii stratului de z pad  şi form rii ghe ii, arterele de 
circula ie a mijloacelor de transport în comun, spa iile destinate travers rii pietonale a 
str zilor, trotuarele din dreptul sta iilor mijloacelor de transport în comun, respectiv 
refugiile de pietoni ale sta iilor de tramvai, c ile de acces la institu iile publice, 
sta iile de metrou şi unit ile de alimenta ie public  trebuie s  fie practicabile în 
termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii. 
(2)În cazul unor ninsori abundente sau care au o durat  de timp mai mare de 12 ore se 
va interveni cu utilajele de desz pezire pentru degajarea cu prioritate a str zilor pe 
care circul  mijloacele de transport în comun. 
(3)Ac iunea de desz pezire trebuie s  continue pân  la degajarea tuturor str zilor şi 
aleilor din cadrul localit ii. 
(4)Odat  cu îndep rtarea z pezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât şi 
gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii z pezii apa rezultat  s  se scurg  în 
sistemul de canalizare. 
 
       Art. 63(1) Eviden a activit ii privind combaterea poleiului şi desz pezirii 
str zilor din localitate pe timp de iarn  se va ine de c tre operator într-un registru 
special întocmit pentru aceast  activitate şi denumit "jurnal de activitate pe timp de 
iarn ". 
(2)Jurnalul de activitate pe timp de iarn , semnat de reprezentantul împuternicit al 
autorit ii administra iei publice locale constituie documentul primar de baz  pentru 
verificarea activit ii şi decontarea lucr rilor efectuate. 
(3)În cadrul jurnalului se vor trece cel pu in urm toarele: 
a)numele şi prenumele dispecerului; 
b)data şi ora de începere a ac iunii pe fiecare utilaj/echip  în parte; 
c)data şi ora de terminare a ac iunii pe fiecare utilaj/echip  în parte; 
d)str zile pe care s-a ac ionat; 
e)activitatea prestat ; 
f)for a de munc  utilizat ; 
g)utilajele/echipele care au ac ionat; 
h)materialele utilizate şi cantitatea acestora; 
i)temperatura exterioar ; 
j)condi iile hidrometeorologice; 
k)grosimea stratului de z pad  conform datelor primite de la Administra ia Na ional  
de Meteorologie; 
l)semn tura dispecerului; 
m)semn tura reprezentantului împuternicit al beneficiarului. 



(4)Eviden a se va ine pe schimburi, separat pentru ac iunea cu utilaje şi separat 
pentru ac iunea cu for e umane. 
 
       Art. 64(1) Autorit ile administra iei publice locale trebuie s  stabileasc  locurile 
de depozitare sau de desc rcare a z pezii care a rezultat în urma îndep rt rii acesteia 
de pe str zile pe care s-a ac ionat manual sau mecanizat. 
(2)Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât: 
a)s  nu permit  infiltrarea apei rezultate din topire în sol; 
b)suprafa a depozitului s  fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii 
cantit i de z pad  provenite din aria de deservire aferent ; 
c)dimensionarea s  se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianual  de 
z pad , comunicat  de Administra ia Na ional  de Meteorologie pentru localitatea 
respectiv , c zut  pe suprafa a pentru care se realizeaz  opera ia de desz pezire, 
corelat  cu unghiul taluzului natural pentru z pada depozitat ; 
d)s  fie prev zute cu sistem de colectare a apei provenite din topire şi de deversare a 
acesteia numai în re eaua de canalizare a localit ii, în punctele avizate de operatorul 
serviciului de alimentare cu ap  şi de canalizare. 
(3)Z pada rezultat  din activitatea de desz pezire poate fi desc rcat  în c minele de 
canalizare avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu ap  şi de 
canalizare. 
(4)Se interzice depozitarea z pezii pe trotuare, în intersec ii, pe spa ii verzi sau 
virane. 
(5)Înc rcarea, transportul, desc rcarea şi depozitarea z pezii şi a ghe ii acesteia 
trebuie s  se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activit ii de desz pezire. 
(6)Consiliul local poate stabili şi alte intervale de timp în care operatorul trebuie s  
asigure desz pezirea, în func ie de importan a str zilor, abunden a cantit ii de 
z pad , dotarea cu mijloace tehnice şi umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore. 
(7)Transportul, depozitarea şi desc rcarea z pezii şi a ghe ii formate pe carosabil se 
realizeaz  concomitent cu opera ia de desz pezire. 
 
       Art. 65 Autorit ile administra iei publice locale ale unit ilor administrativ-
teritoriale vor lua m suri pentru prevenirea şi combaterea poleiului şi înz pezirii 
str zilor din cadrul localit ii/localit ilor, pe toat  perioada iernii, şi de ap rare a lor 
împotriva degrad rii, în perioada de dezghe . 
  
       Art. 66(1) Împr ştierea substan elor chimice, în cazul în care prognoza 
meteorologic  sau mijloacele de detectare local  indic  posibilitatea apari iei 
poleiului, a ghe ii şi în perioada în care se înregistreaz  varia ii de temperatur  care 
conduc la topirea z pezii/ghe ii urmat  în perioada imediat urm toare de înghe , se 
realizeaz  în maximum 3 ore de la avertizare. 
(2)Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât şi fondan i 
chimici în amestecuri omogene, iar împr ştierea acestora se realizeaz  cât mai 
uniform pe suprafa a p r ii carosabile. 
(3)Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se 
utilizeaz  în cazul în care temperatura nu scade sub -10°C. Pentru temperaturi mai 
sc zute se va utiliza clorura de calciu sau alte substan e chimice care au un grad de 
coroziune redus . 



(4)Utilizarea clorurii de sodiu f r  ca aceasta s  fie amestecat  cu inhibitori de 
coroziune sau împreun  cu nisip sau alte materiale care prin ac iunea de împr ştiere 
pot produce deterior ri prin ac iunea abraziv  ori prin lovire şi/sau înfundare a 
canaliz rii stradale este interzis . 
(5)Substan ele utilizate pentru prevenirea depunerii z pezii, împotriva înghe ului şi 
pentru combaterea form rii poleiului vor fi aprobate de autoritatea administra iei 
publice locale sau asocia ia de dezvoltare intercomunitar . 
 
        Art. 67 Autorit ile administra iei publice locale sau operatorul au obliga ia s  
anun e prin posturile de radio locale starea str zilor, locurile în care traficul este 
îngreunat ca urmare a lucr rilor de cur are şi transport al z pezii, str zile pe care s-a 
format poleiul, precum şi orice alte informa ii legate de activitatea de desz pezire sau 
de combatere a poleiului, necesare asigur rii unei circula ii în siguran  a pietonilor, a 
mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigur  aprovizionarea şi a 
celorlalte autovehicule. 
 
SEC IUNEA 8: Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi 
predarea acestora către unită ile de ecarisaj sau către instala ii de neutralizare 

 
        Art. 68 Consiliile locale sunt responsabile de neutralizarea cadavrelor de 
animale g site pe aria administrativ-teritorial  a localit ii, prin unit i de ecarisaj 
autorizate, conform legisla iei în vigoare. 
 
        Art. 69(1) Operatorul serviciului de salubrizare are obliga ia de a colecta 
cadavrele de animale de pe domeniul public şi s  le predea unit ii de ecarisaj care 
este abilitat  pentru neutralizarea deşeurilor de origine animal , în aria administrativ-
teritorial  a localit ii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
(2)Cadavrele de animale de pe domeniul public se transport  de c tre operator în 
mijloace auto special destinate şi amenajate în acest scop care îndeplinesc condi iile 
impuse de legisla ia în vigoare. 
 
      Art. 70 Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de 
maximum dou  ore de la semnalarea existen ei acestora de c tre popula ie, 
reprezentan i ai operatorilor economici sau institu iilor publice, inclusiv în cazul 
autosesiz rii ca urmare a activit ii curente de salubrizare. 
 
      Art. 71 Autovehiculele şi containerele destinate transportului cadavrelor de 
animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate dup  fiecare transport în parte în 
locurile special amenajate pentru aceast  opera ie. 
 
      Art. 72 Personalul trebuie s  utilizeze echipament de protec ie şi s  fie dotat cu 
mijloace corespunz toare astfel încât s  nu vin  în contact direct cu animalele 
colectate. Personalul trebuie s  aib  aviz medical prin care s  se confirme c  sunt 
îndeplinite condi iile necesare, inclusiv vaccinarea, dac  este cazul, pentru prestarea 
acestei activit i. 
 
      Art. 73 Se interzic abandonarea, îngroparea sau depozitarea deşeurilor de origine 
animal  în alte condi ii decât cele stabilite de legisla ia în vigoare. 



 
      Art. 74(1) Operatorul de salubrizare are obliga ia s  in  o eviden  referitoare la 
deşeurile de origine animal  colectate, modul de transport, precum şi documente 
doveditoare cu privire la predarea acestor deşeuri la unitatea de ecarisaj, dac  nu 
realizeaz  opera ia de neutralizare. 
(2)În cazul în care operatorul de servicii de salubrizare realizeaz  neutralizarea 
deşeurilor de origine animal  provenite din gospod riile popula iei, acesta trebuie s  
p streze eviden ele cu privire la tipul deşeurilor, cantitatea, documentele înso itoare, 
modul de neutralizare, data şi, dup  caz, şarja/lotul, precum şi, pentru materiile sau 
produsele rezultate, destina ia, transportatorul şi documentele înso itoare şi trebuie s  
întocmeasc  şi s  completeze registre în conformitate cu legisla ia în vigoare, inclusiv 
pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline. 
(3)Toate documentele se arhiveaz  şi se p streaz  conform dispozi iilor legale în 
vigoare. 
 
SEC IUNEA 9: Organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale 

 
      Art. 75(1) În cadrul sta iei de tratare mecano-biologic  se primesc, în vederea 
trat rii prin procedee mecanice şi biologice, numai frac ia umed  din deşeurile 
municipale (deşeuri reziduale colectate în amestec cu deşeuri biodegradabile). Nu 
sunt acceptate la tratare deşeurile reciclabile colectate separat şi deşeurile periculoase. 
(2)Biodeşeurile colectate separat sunt acceptate la sta iile de tratare mecano-biologic  
numai dac  acestea sunt dotate cu celule special amenajate pentru producerea de 
compost. 
 
        Art. 76(1) Instala iile de tratare mecanic  se opereaz  astfel încât s  se separe 
mecanic componenta biodegradabil  din deşeurile municipale de materialele care nu 
pot fi tratate biologic sau care se descompun greu, inclusiv de metalele feroase şi 
neferoase cu poten ial de valorificare. 
(2)Deşeurile reciclabile care sunt recuperate în urma procesului de separare vor fi 
colectate, stocate temporar şi transportate spre instala iile de valorificare. 
(3)Preg tirea pentru omogenizare a componentei biodegradabile se face prin 
m run ire. 
 
        Art. 77 Instala iile de tratare biologic  se opereaz  astfel încât din componenta 
biodegradabil  s  se ob in  compost şi/sau o frac ie biostabilizat  ce poate fi utilizat  
ca material de umplere ori transportat  la depozitul conform. 
 
        Art. 78 Frac ia biostabilizat  rezultat  din procesul de tratare biologic  poate fi 
preg tit  prin procedee ulterioare de tratare mecanic  în combustibil alternativ cu 
poten ial de valorificare energetic , în industria cimentului sau în cadrul 
incineratoarelor de deşeuri. 
 
        Art. 79 Biogazul rezultat din procesele de tratare biologic  se capteaz  şi se 
dirijeaz  spre instala ii adecvate de tratare şi neutralizare. 
 
        Art. 80 Apele uzate rezultate din procesele de tratare biologic  sunt colectate şi 
gestionate conform prevederilor din autoriza iile de gospod rire a apelor. 



 
        Art. 81 Pentru protec ia şi prevenirea polu rii solului, toate suprafe ele din 
cadrul sta iei de tratare mecano-biologic  trebuie s  fie betonate. 
  
        Art. 82(1) Operatorul sta iei de tratare mecano-biologic  are obliga ia de a 
monitoriza urm torii parametri: 
a)cantitatea şi tipul de deşeuri intrate în sta ie; cantitatea de deşeuri şi datele de 
identificare ale vehiculului vor fi notate într-un registru de eviden ; 
b)tipul şi cantit ile de deşeuri reciclabile generate pe amplasament; 
c)cantitatea şi calitatea deşeurilor stabilizate din punct de vedere biologic; 
d)cantitatea deşeurilor reziduale, transportate pentru eliminare la depozit. 
 
(2)Operatorii sta iilor de tratare mecano-biologic  vor defini în procedurile 
opera ionale proprii modul de valorificare a deşeurilor/materialelor rezultate, astfel 
încât cantitatea de deşeuri reziduale trimis  la depozit s  fie minim . 
 
SEC IUNEA 10: Administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instala iilor de 
eliminare a deşeurilor municipale          
 
        Art. 83(1) Depozitarea deşeurilor municipale este permis  numai în depozite 
amenajate conform legisla iei şi normelor tehnice în vigoare şi numai dup  ob inerea 
acordurilor, avizelor şi autoriza iilor prev zute de legisla ie. 
(2)Amplasarea şi înfiin area unui depozit de deşeuri, precum şi a altor instala ii de 
eliminare se fac inând seama de prevederile Strategiei na ionale de gestionare a 
deşeurilor şi ale Planului na ional de gestionare a deşeurilor, precum şi de planurile 
de gestionare a deşeurilor la nivel regional, jude ean sau al municipiului Bucureşti, 
dup  caz, cu luarea în considerare a oric rei modific ri sau complet ri ulterioare. 
 
         Art. 84 Depozitele zonale de deşeuri trebuie s  deserveasc  cel pu in 150.000 de 
locuitori, la construirea acestora avându-se la baz  abordarea regional  a gestiunii 
deşeurilor. 
 
         Art. 85 Depozitele de deşeuri, precum şi alte instala ii de eliminare se 
înfiin eaz  sub controlul, conducerea sau coordonarea autorit ilor administra iei 
publice ale unit ilor administrativ-teritoriale ori asocia iilor de dezvoltare 
intercomunitar . Consiliile locale, consiliile jude ene, Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, precum şi asocia iile de dezvoltare intercomunitar  iau 
m surile necesare pentru construirea acestor instala ii numai pe terenurile apar inând 
domeniului public sau privat al unit ilor administrativ-teritoriale. 
 
         Art. 86 Depozitele de deşeuri şi instala iile de eliminare a deşeurilor trebuie 
înfiin ate, proiectate, construite şi administrate astfel încât s  se realizeze condi ii de 
împiedicare a elimin rii şi disemin rii poluan ilor în mediul natural: sol, ape de 
suprafa , ape subterane, aer sau în mediul urban. 
 
         Art. 87 La înfiin area depozitelor de deşeuri se va ine cont de: 
a)distan ele de la perimetrul depozitului de deşeuri la zonele de locuit şi de agrement, 
cursuri de ap , ape st t toare şi la alte zone rurale sau urbane; 



b)existen a unor ape subterane, de coast  sau zone naturale protejate în regiune; 
c)condi iile geologice şi hidrogeologice din zona respectiv ; 
d)riscul producerii de inunda ii, tas ri, alunec ri de teren sau avalanşe; 
e)protec ia naturii şi a patrimoniului cultural din regiune. 
 
       Art. 88 La proiectarea şi realizarea depozitului de deşeuri se vor avea în vedere 
condi iile meteorologice, luându-se m surile adecvate pentru: 
a)controlul apei provenite din precipita ii care intr  pe teritoriul depozitului; 
b)evitarea p trunderii apei de suprafa  şi/sau a apelor subterane în deşeurile 
depozitate; 
c)colectarea apei contaminate şi a levigatului, dac  în urma unei evalu ri bazate pe 
analizarea amplasamentului depozitului şi a deşeurilor care urmeaz  s  fie depozitate 
se stabileşte c  acestea prezint  un pericol poten ial pentru mediu; 
d)tratarea apei contaminate şi a levigatului colectat din depozit conform standardelor 
adecvate necesare pentru evacuarea acestora. Aceast  prevedere nu se aplic  
depozitelor pentru deşeuri inerte. 
      Art. 89 La depozitare vor fi îndeplinite urm toarele condi ii: 
a)prevederea şi respectarea metodelor şi tehnicilor adecvate de acoperire şi asigurare 
a deşeurilor; acoperirea şi asigurarea se fac zilnic; 
b)în cursul opera iunilor de depozitare, autovehiculele de transport al deşeurilor vor 
circula numai pe drumurile amenajate interioare ale depozitului. Dac  accesul 
autovehiculelor de transport pe suprafa a deşeurilor nu poate fi evitat în mod 
temporar, se asigur  condi ii de sp lare şi dezinfectare a exteriorului autovehiculelor 
la ieşirea din depozit; 
c)pe perioada exploat rii depozitului se aplic  m suri de combatere a insectelor şi 
roz toarelor prin dezinsec ie şi deratizare; 
d)organizarea depozitului va asigura protec ia s n t ii popula iei în general, protec ia 
s n t ii personalului şi protec ia mediului; se acord  aten ie deosebit  împrejmuirii 
şi perdelelor de protec ie. 
 
        Art. 90 Depozitarea deşeurilor se face exclusiv în depozitele amplasate, 
construite, exploatate şi monitorizate, conform prevederilor Hot rârii Guvernului nr. 
349/2005, cu modific rile şi complet rile ulterioare, şi a celorlalte acte în vigoare, 
subsecvente acesteia. 
 
         Art. 91 Depozitul de deşeuri poate fi administrat numai dup  autorizare, 
conform legisla iei în vigoare. 
 
         Art. 92 Administrarea şi exploatarea depozitului se realizeaz  numai de 
operatori licen ia i de A.N.R.S.C. 
 
         Art. 93(1) Protejarea solului, a apelor subterane şi a apei de suprafa  pe 
perioada exploat rii se realizeaz  prin combinarea unei bariere geologice cu o 
impermeabilizare a bazei rampei, iar pe perioada postînchiderii se realizeaz  prin 
combinarea unei bariere geologice şi cu o impermeabilizare la suprafa . 
(2)Bariera geologic  trebuie s  aib  o capacitate de atenuare suficient  pentru a 
preveni riscul poten ial pe care depozitul îl poate prezenta pentru sol şi pentru apele 
subterane. 



(3)Sistemul de colectare a levigatului şi de etanşeizare trebuie s  garanteze faptul c  
acumularea de levigat de la baza rampei de gunoi este men inut  la nivelul minim 
posibil. 
 
         Art. 94(1) În depozitele de deşeuri, mai ales în acelea în care frac iunea 
organic  este mare, se va acorda o aten ie deosebit  controlului asupra gazelor 
formate în depozit, luându-se m surile necesare pentru a controla acumularea şi 
migrarea gazelor generate. 
(2)Gazul generat în depozit trebuie colectat pentru a fi tratat şi apoi utilizat. Când 
gazul colectat nu poate fi utilizat pentru a produce energie, acesta trebuie ars. 
(3)Opera iile de colectare, tratare şi utilizare a gazelor generate în depozitele de 
deşeuri se efectueaz  astfel încât s  minimizeze efectele negative sau deteriorarea 
mediului şi riscul pentru s n tatea uman . 
 
         Art. 95(1) În depozitele pentru deşeuri nepericuloase pot fi depozitate deşeurile 
reziduale inerte care au rezultat în urma procesului de sortare, de tratare mecano-
biologic  şi de incinerare, precum şi deşeurile pentru care tratarea nu contribuie la 
reducerea cantit ii acestora sau a pericolelor pe care le prezint  pentru s n tatea 
uman  ori pentru mediu şi nici nu pot fi valorificate. 
(2)Depozitele pentru deşeuri inerte pot fi utilizate doar pentru depozitarea acestui tip 
de deşeuri. 
(3)Depozitele pentru deşeuri nepericuloase pot fi utilizate pentru depozitarea: 
a)deşeurilor municipale; 
b)deşeurilor nepericuloase de orice alt  origine care îndeplinesc criteriile de acceptare 
a deşeurilor în depozitele pentru deşeuri nepericuloase stabilite în conformitate cu 
prevederile prezentului regulament-cadru şi a actelor normative în vigoare; 
c)deşeurilor periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate etc., 
care se comport  în ceea ce priveşte levigatul în mod similar cu deşeurile 
nepericuloase men ionate la lit. b) şi care îndeplinesc condi iile de acceptare relevante 
stabilite în conformitate cu prezentul regulament-cadru şi cu actele normative în 
vigoare. Aceste deşeuri periculoase nu se depoziteaz  în spa ii destinate deşeurilor 
nepericuloase biodegradabile. 
 
         Art. 96(1) Pentru a putea fi depozitate, deşeurile trebuie s  îndeplineasc  
condi iile necesare accept rii acestora în depozitele autorizate. Condi iile de 
acceptare se stabilesc de operatorul care administreaz  depozitul, în conformitate cu 
dispozi iile actelor normative în vigoare. 
(2)Operatorii care administreaz  depozitele de deşeuri trebuie s  stabileasc  criteriile 
de acceptare a deşeurilor într-o anumit  categorie de depozit pe baza analizei: 
a)m surilor necesare pentru protec ia mediului şi în special a apelor subterane şi a 
apelor de suprafa ; 
b)asigur rii func ion rii sistemelor de protec ie a mediului, în special cele de 
impermeabilizare şi de tratare a levigatului; 
c)protej rii proceselor avute în vedere pentru stabilizarea deşeurilor în interiorul 
rampei; 
d)protec iei împotriva pericolelor pentru s n tatea uman . 
(3)Criteriile de acceptabilitate bazate pe propriet ile deşeurilor trebuie s  cuprind : 
a)cerin e referitoare la cunoaşterea compozi iei; 



b)limit ri ale con inutului în materie organic  al deşeurilor; 
c)cerin e sau limit ri privind gradul de biodegradabilitate a deşeurilor organice; 
d)limit ri ale cantit ii de componen i specifica i, posibil d un tori/periculoşi; 
e)limit ri ale nivelului poten ial şi estimat al levigatului în cazul anumitor 
componen i, posibil d un tori/periculoşi; 
f)propriet i ecotoxicologice ale deşeurilor şi ale levigatului rezultat. 
 
         Art. 97 Cheltuielile cu deschiderea, exploatarea, precum şi cele estimate pentru 
închidere şi opera iile postînchidere şi postmonitorizare pentru o perioad  de 
minimum 30 de ani sunt acoperite de tariful practicat de operator pentru depozitarea 
tipurilor de deşeuri autorizate a fi depozitate. 
 
      Art. 98 Pentru exploatarea depozitelor de deşeuri operatorul care asigur  
activitatea de administrare a depozitului trebuie s  aib  documente relevante din care 
s  rezulte: 
a)categoria depozitului de deşeuri; 
b)lista tipurilor definite şi cantitatea total  de deşeuri autorizat  spre depunere în 
depozitul de deşeuri; 
c)gradul de preg tire a depozitului, pentru opera iile de depozitare a deşeurilor şi 
pentru procedurile de supraveghere şi control, inclusiv planurile pentru situa ii 
neprev zute, precum şi cerin ele temporare pentru închidere şi opera iile 
postînchidere; 

d)obliga ia operatorului de a informa cel pu in trimestrial autorit ile competente cu 
privire la: 
1.tipurile şi cantit ile de deşeuri depozitate; 
2.rezultatele programului de monitorizare; 
3.toate rezultatele procedurilor de supraveghere din care s  rezulte respectarea 
condi iilor impuse şi modul de comportare a diferitelor deşeuri în depozite; 
e)controlul de calitate al opera iilor analitice ale procedurilor de supraveghere şi 
control şi/sau al analizelor men ionate obligatorii efectuate în laboratoarele de 
specialitate. 
 
        Art. 99(1) Operatorul care asigur  operarea depozitului trebuie s  aib  şi s  
întocmeasc  o documenta ie specific  urm ririi st rii şi comport rii depozitului în 
func ie de factorii de mediu şi de deşeurile depozitate. 
(2)Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii 
nivelului de afectare a calit ii factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare 
acreditate conform legii. 
(3)Din punctul de vedere al deşeurilor intrate în depozit se vor consemna în 
rapoartele operative zilnice urm toarele: 
a)cantit ile de deşeuri intrate în depozit pe tipuri de deşeu; 
b)compozi ia deşeurilor intrate în depozit; 
c)provenien a deşeurilor; 
d)data şi ora fiec rui transport; 
e)locul de depozitare în cadrul depozitului. 
(4)Operatorul care administreaz  depozitul trebuie s : 



a)accepte introducerea în depozit numai a deşeurilor permise, men ionate în 
autoriza ie, şi s  respecte tehnologia de depozitare aprobat  de autoritatea care a 
avizat înfiin area depozitului; 
b)supravegheze permanent modul de depozitare a deşeurilor sub aspectul stabilit ii 
şi etanşeit ii şi s  efectueze m sur torile necesare stabilite în prezentul regulament-
cadru şi în autoriza ie, pentru exploatarea în condi ii de siguran  a depozitului; 
c)exploateze la parametrii proiecta i instala iile de depoluare cu care sunt dotate şi s  
se doteze cu instala ii pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc; 
d)execute controlul şi monitorizarea emisiilor şi imisiilor de poluan i, prin laboratorul 
propriu sau în colaborare cu alte laboratoare atestate; 
e)nu permit  accesul în incinta depozitului a persoanelor neautorizate. 
 
       Art. 100 (1)În vederea depozit rii deşeurilor la depozitele autorizate, operatorul 
care presteaz  activitatea de transport a deşeurilor trebuie s  aib  documentele 
necesare din care s  reias  c  deşeurile respective pot fi acceptate pentru depozitare 
în conformitate cu condi iile stabilite de operatorul care administreaz  depozitul de 
deşeuri şi c  deşeurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în 
prezentul regulament-cadru şi în actele cu caracter normativ în vigoare. 
(2)Se interzice amestecarea deşeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare 
la o anumit  clas  de depozitare. 
 

          CAPITOLUL III: Drepturi şi obliga ii 

          SEC IUNEA I: Drepturile şi obliga iile operatorului regional al  
serviciului de salubrizare 

         Art. 101(1) Operatorii serviciului de salubrizare vor ac iona pentru implicarea 
de in torilor de deşeuri în gestionarea eficient  a acestora şi transformarea treptat  a 
produc torilor de deşeuri în "operatori activi de mediu", cel pu in la nivelul 
habitatului propriu.  

(2)Autorit ile administra iei publice locale au obliga ia s  înfiin eze sistemele de 
colectare separat  şi s  se implice în instruirea popula iei privind condi iile de mediu, 
impactul deşeurilor asupra mediului, inclusiv a elevilor din toate unit ile de 
înv mânt pe care le gestioneaz . 

(3)Operatorii vor asigura condi iile materiale pentru realizarea colect rii separate, în 
paralel cu informarea şi conştientizarea utilizatorilor cu privire la tipurile de deşeuri 
care se depun în recipientele de colectare. 

        Art. 102 Drepturile şi obliga iile operatorului serviciului de salubrizare se 
constituie ca un capitol distinct în cadrul: 

a)hot rârii de dare în administrare a serviciului de salubrizare; 

b)regulamentului serviciului de salubrizare; 

c)contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare; 

d)contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori. 



       Art. 103 Operatorii serviciului de salubrizare au urm toarele drepturi: 

a)s  încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, 
corespunz tor tarifului aprobat de autorit ile administra iei publice locale, 
determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de 
A.N.R.S.C.; 

b)s  asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii; 

c)s  solicite ajustarea tarifului în raport cu evolu ia general  a pre urilor şi tarifelor 
din economie; 

d)s  propun  modificarea tarifului aprobat în situa iile de schimbare semnificativ  a 
echilibrului contractual; 

e)s  aib  exclusivitatea prest rii serviciului de salubrizare pentru to i utilizatorii din 
raza unit ii administrativ-teritoriale pentru care are hot râre de dare în administrare 
sau contract de delegare a gestiunii; 

f)s  aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea administra iei publice locale; 

g)s  suspende sau s  limiteze prestarea serviciului, f r  plata vreunei penaliz ri, cu 
un preaviz de 5 zile lucr toare, dac  sumele datorate nu au fost achitate dup  45 de 
zile de la primirea facturii; 

h)s  solicite recuperarea debitelor în instan . 

        Art.104 Operatorii serviciilor de salubrizare au urm toarele obliga ii: 

a)s  in  gestiunea separat  pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili 
tarife juste în concordan  cu cheltuielile efectuate; 

b)s  asigure prestarea serviciului de salubrizare, conform prevederilor contractuale şi 
cu respectarea prezentului regulament-cadru, prescrip iilor, normelor şi normativelor 
tehnice în vigoare; 

c)s  pl teasc  desp gubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile 
provocate din culp , inclusiv pentru restric iile impuse de in torilor de terenuri aflate 
în perimetrul zonelor de protec ie instituite, conform prevederilor legale; 

d)s  pl teasc  desp gubiri pentru întreruperea nejustificat  a prest rii serviciului şi s  
acorde bonifica ii procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prest rii 
serviciului sub parametrii de calitate şi cantitate prev zu i în contractele de prestare; 

e)s  furnizeze autorit ii administra iei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., 
informa iile solicitate şi s  asigure accesul la documentele şi documenta iile pe baza 
c rora presteaz  serviciul de salubrizare, în condi iile legii; 

f)s  încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructura exploatat  în 
desf şurarea activit ilor; 

g)s  de in  toate avizele, acordurile, autoriza iile şi licen ele necesare prest rii 
activit ilor specifice serviciului de salubrizare, prev zute de legisla ia în vigoare; 



h)s  respecte angajamentele fa  de utilizatori luate prin contractele de prestare a 
serviciului de salubrizare; 

i)s  presteze serviciul de salubrizare la to i utilizatorii din raza unit ii administrativ-
teritoriale pentru care are hot râre de dare în administrare sau contract de delegare a 
gestiunii, s  colecteze întreaga cantitate de deşeuri municipale şi s  lase în stare de 
cur enie spa iul destinat depozit rii recipientelor de colectare şi domeniul public; 

j)s  doteze punctele de colectare cu recipiente şi/sau containere în cantit i suficiente, 
cu respectarea normelor în vigoare; 

k)s  in  la zi, împreun  cu autorit ile administra iei publice, eviden a tuturor 
utilizatorilor cu şi f r  contracte de prest ri servicii în vederea decont rii presta iei 
direct din bugetul local pe baza taxelor locale instituite în acest sens; 

l)s  respecte indicatorii de performan  stabili i prin hot rârea de dare în administrare 
sau prin contractul de delegare a gestiunii şi preciza i în caietul de sarcini al 
serviciului de salubrizare, s  îmbun t easc  în mod continuu calitatea serviciilor 
prestate; 

m)s  aplice metode performante de management, care s  conduc  la reducerea 
costurilor specifice de operare; 

n)s  doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colect rii separate, în condi iile 
stabilite de prezentul regulament-cadru; 

o)s  verifice starea tehnic  a recipientelor de colectare şi s  le înlocuiasc  pe cele 
care prezint  defec iuni sau neetanşeit i în maximum 24 de ore de la sesizare; 

p)s  factureze serviciile prestate, la tarife legal aprobate; 

q)s  înfiin eze activitatea de dispecerat şi de înregistrare a reclama iilor, având un 
program de func ionare permanent; 

r)s  înregistreze toate reclama iile şi sesiz rile utilizatorilor într-un registru şi s  ia 
m surile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele şi prenumele 
persoanei care a reclamat şi ale celei care a primit reclama ia, adresa reclamantului, 
data şi ora reclama iei, data şi ora rezolv rii, num rul de ordine al reclama iei care va 
fi comunicat petentului. La sesiz rile scrise operatorul are obliga ia s  r spund  în 
termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora; 

s)s  in  eviden a gestiunii deşeurilor şi s  raporteze periodic autorit ilor competente 
situa ia conform reglement rilor în vigoare. 

 

SEC IUNEA 2: Drepturile şi obliga iile utilizatorilor 

       Art. 105(1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direc i 
ori indirec i ai serviciului de salubrizare. 

(2)Dreptul, f r  discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a 
acestuia, precum şi la informa iile publice este garantat tuturor utilizatorilor. 



        Art. 106 Utilizatorii au urm toarele drepturi: 

a)s  utilizeze, liber şi nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condi iile 
contractului/contractului-cadru de prestare; 

b)s  solicite şi s  primeasc , în condi iile legii şi ale contractelor de prestare, 
desp gubiri sau compensa ii pentru daunele provocate lor de c tre operatori prin 
nerespectarea obliga iilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii 
inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabili i prin contract sau prin 
normele tehnice în vigoare; 

c)s  sesizeze autorit ilor administra iei publice locale şi celei competente orice 
deficien e constatate în sfera serviciului de salubrizare şi s  fac  propuneri vizând 
înl turarea acestora, îmbun t irea activit ii şi creşterea calit ii serviciului; 

d)s  se asocieze în organiza ii neguvernamentale pentru ap rarea, promovarea şi 
sus inerea intereselor proprii; 

e)s  primeasc  şi s  utilizeze informa ii privind serviciul de salubrizare, despre 
deciziile luate în leg tur  cu acest serviciu de c tre autorit ile administra iei publice 
locale, A.N.R.S.C. sau operator, dup  caz; 

f)s  fie consulta i, direct sau prin intermediul unor organiza ii neguvernamentale 
reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi 
reglement rilor privind activit ile din sectorul serviciului de salubrizare; 

g)s  se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asocia ii 
reprezentative, autorit ilor administra iei publice locale sau centrale ori instan elor 
judec toreşti, în vederea prevenirii sau repar rii unui prejudiciu direct ori indirect. 

h)s  li se presteze serviciul de salubrizare în condi iile prezentului regulament-cadru, 
al celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract; 

i)s  conteste facturile când constat  înc lcarea prevederilor contractuale; 

j)s  primeasc  r spuns în maximum 30 de zile la sesiz rile adresate operatorului sau 
autorit ilor administra iei publice locale şi centrale cu privire la neîndeplinirea unor 
condi ii contractuale; 

k)s  fie dota i de operator, în condi iile prezentului regulament-cadru, cu recipiente 
de colectare adecvate mijloacelor de înc rcare şi de transport ale acestora; 

l)utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare şi de 
utilizare a acestora. 

      Art. 107 Utilizatorii au urm toarele obliga ii: 

a)s  respecte prevederile prezentului regulament-cadru şi clauzele contractului de 
prestare a serviciului de salubrizare; 

b)s  achite în termenele stabilite obliga iile de plat , în conformitate cu prevederile 
contractului de prestare a serviciului de salubrizare, sau s  achite taxa de salubrizare 
aprobat  de autoritatea administra iei publice locale/asocia ia de dezvoltare 
intercomunitar  în cazul în care beneficiaz  de prestarea activit ii f r  contract; 



c)s  asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare; 

d)s  execute opera iunea de colectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de 
colectare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autorit ile 
administra iei publice locale. Frac iunea umed  a deşeurilor va fi depus  în saci de 
plastic şi apoi în recipientul de colectare; 

e)s  colecteze separat, pe tipuri de materiale, deşeurile reciclabile rezultate din 
activit ile pe care le desf şoar , în recipiente diferite inscrip ionate corespunz tor şi 
amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spa iile special amenajate de 
autorit ile administra iei publice locale; 

f)s  aplice m suri privind deratizarea şi dezinsec ia, stabilite de autoritatea local  şi 
de direc ia de s n tate public  teritorial ; 

g)s  accepte limitarea temporar  a prest rii serviciului ca urmare a execu iei unor 
lucr ri prev zute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a 
infrastructurii tehnico-edilitare; 

h)s  respecte normele de igien  şi s n tate public  stabilite prin actele normative în 
vigoare; 

i)s  încheie contracte pentru prestarea unei activit i a serviciului de salubrizare 
numai cu operatorul c ruia autoritatea administra iei publice locale i-a atribuit, în 
gestiune direct  sau în gestiune delegat , activitatea respectiv ; 

j)s  men in  în stare de cur enie spa iile în care se face colectarea, precum şi 
recipientele în care se depoziteaz  deşeurile municipale în vederea colect rii; 

k)s  execute opera iunea de deversare/abandonare a deşeurilor în recipientele de 
colectare în condi ii de maxim  siguran  din punctul de vedere al s n t ii popula iei 
şi al protec iei mediului, astfel încât s  nu produc  poluare fonic , miros nepl cut şi 
r spândirea de deşeuri; 

l)s  nu introduc  în recipientele de colectare deşeuri din categoria celor cu regim 
special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construc ii, din 
toaletarea pomilor sau cur area şi între inerea spa iilor verzi ori provenite din diverse 
procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direc iile 
sanitare veterinare sau de autorit ile de mediu; 

m)s  asigure cur enia incintelor proprii, precum şi a zonelor cuprinse între imobil şi 
domeniul public (pân  la limita de proprietate); autorit ile administra iei publice 
locale se vor îngriji de salubrizarea spa iilor aflate în proprietatea public  sau privat  
a lor; 

n)s  asigure cur enia locurilor de parcare pe care le au în folosin  din domeniul 
public, dac  este cazul, şi s  nu efectueze repara ii care pot produce scurgerea 
uleiurilor, carburan ilor şi lubrifian ilor sau de lichide rezultate din sp larea 
autovehiculelor; 

o)s  nu arunce deşeuri şi obiecte de uz casnic pe str zi, în parcuri, pe terenuri virane 
sau în locuri publice; 



p)s  depun  hârtiile şi resturile m runte de ambalaje care se produc cu ocazia 
utiliz rii mijloacelor de transport şi a activit ii desf şurate pe str zile localit ii în 
coşurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul str zilor şi în alte asemenea 
locuri; 

q)s  men in  cur enia pe trotuare, pe partea carosabil  a str zii sau a drumului, pe 
por iunea din dreptul condominiului, gospod riei şi a locurilor de parcare pe care le 
folosesc; 

r)s  îndep rteze z pada şi ghea a de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care 
locuiesc; 

s)s  p streze cur enia pe arterele de circula ie, în pie e, târguri şi oboare, în parcuri, 
locuri dejoac  pentru copii şi în alte locuri publice.   

 

CAPITOLUL IV: Determinarea cantită ilor şi volumului de lucrări prestate 

     Art. 108 (1)La încheierea contractului de prest ri servicii, operatorii au obliga ia 
de a men iona în contract cantit ile de deşeuri ce urmeaz  a fi colectate. 

(2)În cazul asocia iilor de proprietari/locatari sau al utilizatorilor care de in în 
proprietate gospod rii individuale, contractul se încheie pentru num rul total de 
persoane care au adresa cu acelaşi cod poştal. 

(3)În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, 
normativele şi tarifele legale, valabile la data încheierii acestora. 

(4)Contractele de prest ri servicii se vor încheia cu urm toarele categorii de 
utilizatori: 

a)proprietari de gospod rii individuale sau reprezentan i ai acestora; 

b)asocia ii de proprietari/locatari, prin reprezentan ii acestora; 

c)operatori economici; 

d)institu ii publice. 

       Art. 109(1) În vederea dot rii punctelor de colectare cu recipiente sau containere 
pentru colectarea separat  a deşeurilor menajere şi similare provenite de la 
produc torii de deşeuri, operatorii împreun  cu autorit ile administra iei publice ale 
unit ilor administrativ-teritoriale vor stabili pe baz  de m sur tori compozi ia şi 
indicii de generare a acestor deşeuri, pe categorii de deşeuri şi tipuri de materiale. 

(2)Pentru deşeurile provenite de la operatorii economici, cantit ile de deşeuri 
produse, tipul acestora, compozi ia, modul de tratare, condi iile de transport, modul 
de depozitare vor fi cele men ionate în autoriza ia de mediu eliberat  de autorit ile 
competente. 

(3)Determinarea cantit ilor de deşeuri primite la instala iile de tratare, respectiv 
eliminare se face numai prin cânt rire. 



(4)Pentru deşeurile din construc ii provenite de la popula ie, determinarea volumului 
acestora se va face estimativ. 

 

CAPITOLUL V: Indicatori de performan ă şi de evaluare a serviciului de 
salubrizare 

       Art. 110(1) Asocia ia de dezvoltare intercomunitar  stabileste şi aprob  valorile 
indicatorilor de performan  ai serviciului de salubrizare şi penalit ile aplicate 
operatorului în caz de nerealizare, dup  dezbaterea public  a acestora. 

(2)Indicatorii de performan  ai serviciului de salubrizare se precizeaz  în caietul de 
sarcini, precum şi în contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare. 

(3)Autorit ile administra iei publice locale şi asocia ia de dezvoltare intercomunitara 
sunt responsabile de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performan  ce 
trebuie îndeplinite de operatori, astfel încât s  se asigure atingerea şi realizarea 
intelor/obiectivelor conform legisla iei în vigoare din domeniul gestion rii 

deşeurilor. 

(4)Asocia ia de dezvoltare intercomunitar  aplic  penalit i contractuale operatorului 
serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu presteaz  serviciul la parametrii 
de eficien  şi calitate la care s-a obligat ori nu respect  indicatorii de performan  ai 
serviciului. 

       Art. 111(1) Indicatorii de performan  stabilesc condi iile ce trebuie respectate de 
operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localit ilor cu privire la: 

a)continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 

b)atingerea obiectivelor şi intelor pentru care autoritatea administra iei publice 
locale/asocia ia de dezvoltare intercomunitar  sunt responsabile; 

c)prestarea serviciului pentru to i utilizatorii din aria sa de responsabilitate; 

d)adaptarea permanent  la cerin ele utilizatorilor; 

e)excluderea oric rei discrimin ri privind accesul la serviciile de salubrizare; 

f)respectarea reglement rilor specifice din domeniul protec iei mediului şi al s n t ii 
popula iei; 

g)implementarea unor sisteme de management al calit ii, al mediului şi al s n t ii şi 
securit ii muncii. 

        Art. 112 Indicatorii de performan  trebuie s  asigure evaluarea continu  a 
operatorului cu privire la urm toarele activit i: 

a)contractarea serviciului de salubrizare; 

b)m surarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; 

c)îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate; 



d)men inerea unor rela ii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea rapid  
şi obiectiv  a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obliga iilor care revin fiec rei 
p r i; 

e)solu ionarea în timp util a reclama iilor utilizatorilor referitoare la serviciile de 
salubrizare; 

f)prestarea serviciului de salubrizare pentru to i utilizatorii din raza unit ii 
administrativ-teritoriale pentru care are hot râre de dare în administrare sau contract 
de delegare a gestiunii; 

g)prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultan ; 

h)atingerea intelor privind gestionarea deşeurilor. 

         Art. 113 În vederea urm ririi respect rii indicatorilor de performan , operatorul 
de salubrizare trebuie s  asigure: 

a)gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale; 

b)gradul asigur rii colect rii separate a deşeurilor menajere şi similare; 

c)gradul asigur rii cu recipiente de colectare a produc torilor de deşeuri; 

d)eviden a clar  şi corect  a utilizatorilor; 

e)înregistrarea activit ilor privind m surarea presta iilor, facturarea şi încasarea 
contravalorii serviciilor efectuate; 

f)înregistrarea reclama iilor şi sesiz rilor utilizatorilor şi modul de solu ionare a 
acestora. 

       Art. 114 În conformitate cu competen ele şi atribu iile legale ce le revin, 
autorit ile administra iei publice centrale şi locale, precum şi A.N.R.S.C. au acces 
neîngr dit la informa ii necesare stabilirii: 

a)modului de aplicare a legisla iei şi a normelor emise de A.N.R.S.C.; 

b)modului de respectare şi îndeplinire a obliga iilor contractuale asumate; 

c)calit ii şi eficien ei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performan  
stabili i în contractele directe sau în contractele de delegare a gestiunii; 

d)modului de administrare, exploatare, conservare şi men inere în func iune, 
dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urban  
încredin at  prin contractul de delegare a gestiunii; 

e)modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare; 

f)respect rii parametrilor ceru i prin prescrip iile tehnice şi prin norme metodologice. 

      

 

 



 CAPITOLUL VI: Dispozi ii tranzitorii şi finale 

       Art. 115(1) Indicatorii de performan  se supun dezbaterii publice şi se aprob  de 
asocia ia de dezvoltare comunitar . 

(2)  Constatarea contraven iilor şi aplicarea sanc iunilor se face de c tre primari şi/sau 
împuternici ii acestora şi de împuternici ii preşedintelui A.N.R.S.C. 

      Art. 116(1) În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii/persoane 
fizice/persoane juridice se vor stipula standardele, normativele şi tarifele legale, 
valabile la data încheierii acestora. De asemenea, se vor face trimiteri şi la actele 
normative care trebuie respectate din punct de vedere al protec iei mediului şi al 
s n t ii publice. 

 (2) Contractele de prest ri servicii se vor încheia cu urm toarele categorii de 
utilizatori/persoane fizice/persoane juridice: 

  a) proprietari de gospod rii individuale sau reprezentan i ai acestora; 

  b) asocia ii de proprietari/locatari, prin reprezentan ii acestora; 

  c) operatori economici; 

  d) institu ii publice. 

 

(3)  Anexa face parte integrant  din prezentul regulament. 

 

ANEX : INDICATORI DE PERFORMAN  pentru serviciile publice de 
salubrizare 

 

Nr. 
crt. 

INDICATORI DE PERFORMANT  
Trimestrul Total 

an I II III IV 

0 1 2 3 4 5 6 

1. INDICATORI DE PERFORMAN  GENERALI 

1.1. CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE 

a) num rul de contracte încheiate raportat la 
num rul de solicit ri, pe categorii de utilizatori 

100% 100% 100% 100% 100% 

b) procentul de contracte de la lit. a) încheiate 
în mai pu in de 10 zile calendaristice 

100% 100% 100% 100% 100% 

c) num rul de solicit ri de modificare a 
prevederilor contractuale, raportate la num rul 
total de solicit ri de modificare a prevederilor 

95% 95% 95% 95% 95% 



contractuale, rezolvate în 10 zile 

d) num rul de solicit ri de îmbun t ire a 
parametrilor de calitate ai activit ii prestate, 
rezolvate, raportat la num rul total de cereri de 
îmbun t ire a activit ii, pe categorii de 
activit i 

95% 95% 95% 95% 95% 

1.2. M SURAREA ŞI GESTIUNEA CANTIT II SERVICIILOR PRESTATE 

a) num rul de recipiente de precolectare 
asigurate, pe tipodimensiuni, ca urmare a 
solicit rilor, raportat la num rul total de 
solicit ri 

95% 95% 95% 95% 95% 

b) num rul de reclama ii rezolvate privind 
cantit ile de servicii prestate, raportat la 
num rul total de reclama ii privind cantit ile de 
servicii prestate pe tipuri de activit i şi 
categorii de utilizatori 

100% 100% 100% 100% 100% 

c) ponderea din num rul de reclama ii de la lit. 
b) care sau dovedit justificate 

5% 5% 5% 5% 5% 

d) procentul de solicit ri de la lit. c) care au fost 
rezolvate în mai pu in de 5 zile lucr toare 

80% 80% 80% 80% 80% 

e) num rul de sesiz ri din partea agen ilor de 
protec ia mediului raportat la num rul total de 
sesiz ri din partea autorit ilor centrale şi locale 

30% 30% 30% 30% 30% 

f) num rul anual de sesiz ri din partea agen ilor 
de s n tate public  raportat la num rul total de 
sesiz ri din partea autorit ilor centrale şi locale 

30% 30% 30% 30% 30% 

g) cantitatea de deşeuri colectate selectiv 
raportat  la cantitatea total  de deşeuri colectate 

5% 5% 5% 5% 5% 

h) cantitatea total  de deşeuri sortate şi 
valorificate, raportat  la cantitatea total  de 
deşeuri colectate 

25% 25% 25% 25% 25% 

i) penalit ile contractuale totale aplicate de 
autorit ile administra iei publice locale, 
raportate la valoarea presta iei, pe activit i 

0% 0% 0% 0% 0% 

j) cantitatea total  de deşeuri colectate pe baz  
de contract raportat  la cantitatea total  de 
deşeuri colectat  

100% 100% 100% 100% 100% 



k) cantitatea total  de deşeuri colectate din 
locurile neamenajate, raportat  la cantitatea 
total  de deşeuri colectate 

0% 0% 0% 0% 0% 

l) num rul de reclama ii rezolvate privind 
calitatea activit ii prestate, raportat la num rul 
total de reclama ii privind calitatea activit ii 
prestate, pe tipuri de activit i şi categorii de 
utilizatori 

100% 100% 100% 100% 100% 

m) ponderea din num rul de reclama ii de la 
pct. l) care sau dovedit justificate 

3% 3% 3% 3% 3% 

n) procentul de solicit ri de la lit. m) care au 
fost rezolvate în mai pu in de dou  zile 
calendaristice 

50% 50% 50% 50% 50% 

o) valoarea aferent  activit ii de colectare a 
deşeurilor total  facturat , raportat  la valoarea 
total  rezultat  din valorificarea deşeurilor 
reciclabile 

5% 5% 5% 5% 5% 

1.3. FACTURAREA Şi ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTA IILOR 

a) num rul de reclama ii privind facturarea 
raportat la num rul total de utilizatori pe 
categorii de utilizatori 

2% 2% 2% 2% 2% 

b) procentul de reclama ii de la lit. a) rezolvate 
în mai pu in de 10 zile 

90% 90% 90% 90% 90% 

c) procentul din reclama iile de la lit. a) care sau 
dovedit a fi justificate 

4% 4% 4% 4% 4% 

d) valoarea total  a facturilor încasate raportat  
la valoarea total  a facturilor emise, pe categorii 
de activit i utilizatori 

65% 65% 65% 65% 65% 

e) valoarea total  a facturilor emise raportat  la 
cantit ile de servicii prestate, pe activit i şi pe 
categorii de utilizatori 

 100%  100%  100%  100%  100% 

1.4. R SPUNSURI LA SOLICIT RILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR   

  a) num rul de sesiz ri scrise, raportate la 
num rul total de utilizatori, pe activit i şi 
categorii de utilizatori 

0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 

  b) procentul din totalul de la lit. a) la care sa 
r spuns întrun termen mai mic de 30 de zile 

100% 100% 100% 100% 100% 



calendaristice 

  c) procentul din totalul de la lit. a) care sa 
dovedit a fi întemeiat 

3% 3% 3% 3% 3% 

2 INDICATORI DE PERFORMAN  GARANTA I 

2.1. INDICATORI DE PERFORMAN  GARANTA I PRIN LICEN A DE 
PRESTARE A SERVICIULUI 

a) num rul de sesiz ri scrise privind 
nerespectarea de c tre operator a obliga iilor din 
licen  

50 50 50 50 50 

b) num rul de înc lc ri ale obliga iilor 
operatorului rezultate din analizele şi 
controalele organismelor abilitate 

10 10 10 10 10 

2.2. INDICATORI DE PERFORMANT  A C ROR NERESPECTARE ATRAGE 
PENALIT I CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE 

a) num rul de utilizatori care au primit 
desp gubiri datorate culpei operatorului sau 
dac  sau îmboln vit din cauza nerespect rii 
condi iilor corespunz toare de prestare a 
activit ii 

0 0 0 0 0 

b) valoarea desp gubirilor acordate de operator 
pentru situa iile de la lit. a) raportat  la valoare 
total  facturat  aferent  activit ii 

0% 0% 0% 0% 0% 

c) num rul de neconformit i constatate de 
asociatie, pe activit i 

0 0 0 0 0 

  

 

PRESEDINTE,       INTOCMIT, 

ZAR ALEXANDRU      CONSILIER JURIDIC 
             
         VLASE GABRIELA 
    

 

 



ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SERVICIUL DE 
SALUBRIZARE A LOCALITĂŢILOR FOCŞANI ŞI GOLEŞTI, CUI 33108115, STR.HOREA 
CLOŞCA ŞI CRIŞAN, NR.5 , FOCŞANI, JUD.VRANCEA 

 

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR      

                                                                                    

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

 

Privind:  aprobarea  Regulamentului si a indicatorilor de performanta a 

Serviciului de Salubrizare al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru 

serviciul de salubrizare a localitatilor Focsani si Golesti , aprobarea Caietului 

de Sarcini a serviciului de salubrizare al Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara pentru serviciul de salubrizare a localitatilor Focsani si 

Golesti ,aprobarea comisiei pentru evaluarea ofertelor depuse in vederea 

atribuirii contractului avand ca obiect Delegarea de gestiune prin concesiune 

al serviciului de iluminat public al Municipiului Focsani , aprobarea strategiei 

locale privind dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a 

serviciului de iluminat public din Municipiul Focsani pentru perioada 2016-

2025 , aprobarea Regulamentului si a indicatorilor de performanta pentru 

Serviciului de Iluminat Public din cadrul Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara pentru serviciul de salubrizare a localitatilor Focsani si 

Golesti. 
 Adunarea General  a „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU 

SERVICIUL DE SALUBRIZARE A LOCALITĂŢILOR FOCŞANI ŞI GOLEŞTI” întrunit  în 
şedin a din 21.12.2017 

 

 În temeiul dispozi iilor art. 21, alineat 2, litera “h” şi art. 23, alineat 1 din Ordonan a 

Guvernului Nr.26/2000 cu privire la asocia ii şi funda ii, cu modific rile şi complet rile 

ulterioare, coroborate cu prevederile art. 17 alin. 2, lit b) din Statutul “ ASOCIA IEI DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITAR  PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE A 

LOCALIT ILOR FOCŞANI ŞI GOLEŞTI” si cu prevederile OUG 26/2013 modificata cu OUG 

88/2014 

 In baza prevederilor Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice; 

        In baza O.U.G. 109/2011 si a Normelor Metodologice si prin Legea nr. 111/2016,art.1V cu 

modificarile si completarile ulterioare si dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului 

Romaniei nr. 26/2000 cu privire la Asociatii si Fundatii cu modificarile si completarile 

ulterioare, a prevederilor din Legea 215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu 

modificarile si completarile ultERIOARE 



 PROPUNE: 

 

ART.1 Aprobarea  Regulamentului si a indicatorilor de performanta a 

Serviciului de Salubrizare al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

pentru serviciul de salubrizare a localitatilor Focsani si Golesti 

ART.2  Aprobarea Caietului de Sarcini a serviciului de salubrizare al 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru serviciul de salubrizare 

a localitatilor Focsani si Golesti. 

ART.3  Aprobarea comisiei pentru evaluarea ofertelor depuse in 

vederea atribuirii contractului avand ca obiect Delegarea de gestiune 

prin concesiune al serviciului de iluminat public al Municipiului Focsani. 

ART.4  Aprobarea strategiei locale privind dezvoltarea si functionarea 

pe termen mediu si lung a serviciului de iluminat public din Municipiul 

Focsani pentru perioada 2016-2025. 

ART.5 Aprobarea Regulamentului si a indicatorilor de performanta 

pentru Serviciului de Iluminat Public din cadrul Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara pentru serviciul de salubrizare a localitatilor Focsani 

si Golesti. 
                      

        

      ASOCIAŢII:                                                               Com.Cirligele,   

Co u a Goleşti,                                                      MOSCU STEFAN 

PREŞEDINTE, 

ZAR ALEXANDRU 

 

          Prin reprezentatii :                                        Com.Vinatori, 

Mu icipiul Focşa i      LUPU IONEL 

                 RADU NITU        

            Avizat, 

                        BUZOI DAN                                 Consilier Juridic 

        Vlase Gabriela.                                                                         
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