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PROIECT DE HOTARARE NR. 	 
privind avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare si a Caietului de sarcini 

pen tru activitatea de colectare separate' si transport separate al deseurilor municipale si al 
deseurilor similare în unit ă tile administrativ  teritoriale membre ale Asocia ţlei de Dezvoltare 

lntercomunitarer „ECOO 2009", Judetul lalomiţ a  i acordarea unui mandat special 
reprezentantului legal al Jude ţ ului lalomi ţa s ă  voteze In AGA AD1 ECOO 2009 aceste 

documente 

Consiliul ludetRan 
Aveind vedere: 

Referatul de oprobare nr. 30u4S) 	v -N din vg v.c .i  .2022 al Preseclintelui Consiliului 
.t.aa 	 A 4 

Judetean lalomita, 
Examinând: 
- Raportul de specialitate nr.3 	2922_ -  ĹO   din  4 02,  .2022 al Compartimentului 

Coordonare Societă ti, Servicii fi Institutli Pub/ice Subordonate; 
- Avizul nr. 	 din 

incompatibilită ti; 
Avizul nr.  
	

din 	.2022 al Comisiei economico-financiare ş i  
agriculture'', 

În conformitate  Cu:  
- prevederile art. 89-91, art. 173 alin. (1) lit. d)  i Win.  (5)/it.  m), art. 173 alin.(1) lit. e), 

art. 175 din Ordonanta de Urgentă  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modific ă rile ş i completă rile ulterio  are  

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modifică rile Si 
conipletă  rile ulterioare; 

- Ordinul Agentiei Nationale de Reglementare  pen  tru Serviciile Cornunitare de Utilită ti 
Publice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activiteitile specifice serviciului  de  salubrizare a localită tilor; 

-prevederile Hot ă rarii Guvernului nr. 855/2008 privind aprobarea actului constitutiv-cadru 
si a statutului-cadru ale osociatiilor  de  dezvoltare intercomunitară  cu object de activitate 
serviciile de utilită ti pub/ice; 

- Ordonanta Guvemului nr. 26/2000 cu privire la asociatii  i  fundatii, cu modifică rile 
completă rile ulterioare; 

- prevederile art. 8 a//n. (3), lit. i) si art. 10 alin. (5) al Legii nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilită ti pub/ice, republicată , cu modific ă rile si complete,' rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localită tilor, republicat ă , 
cu modifică rile ş i completă rile ulterioare; 

- prevederile art. 17 lit. d) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară  AD!  ECOO 
2009; 

- prevederile 0.U.G nr. 92/2021 privind regimul de.,seurilor, 
In temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta  de  Urgentă  a Guvemului nr. 57/2019 

privind Codul aclministrativ, cu modific ă  rile  si  completer' rile ulterioare, 
conalim Judetean raionvta 

iIi,111)141,111 

.2022 al Comisiei juridice, de disciplin ă , drepturi, 



HOTARA5TE: 

Art.1 Se avizeaz ă  Regulamentul serviclului public de salubrizare i Caletul de sarcini 
pen tru activita tea de colectare separata si transport separat al deseurilor municipale si al 

deseurilor similare în unit ă tile administrativ  teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitar ă  „ECOO 2009", Judetul lalomita, conform anexelor nr. 1 si 2 care fac parte 

integrantă  din prezenta hotă ră re. 

Art.2 Se acorclă  un mandat special domnului Marian PAVEL, Presedintele Consiliului 
Judetean lalomita i reprezentantul de drept al Judettilui lalomita în Adunarea Generale, a 
Asociatilor din cadrul Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitare ECOO 2009, s ă  voteze "pentru" 

documentele prevă zute la art. 1. 

Art.3 Prin grija Secretarului General al Judetului lalomita, prezenta hot ă ră re se cornunică , 

spre stiintă , Adun ă rli Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  l'ECOO 2009", SC AD! 

ECOO 2009 SRL ş i lnstitutiei Prefectului — Judetul lalornita, urm ă ncl a fi publicat ă  pe site-ul 

Consiliului Judetean lalomita Sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului". 

PRE5EDINTE, 
AVIZAT, 

MARIAN PAVEL 
	

Secretarul General al Judetului lalomita 
ADRIAN ROBERT IONESCU 

Rd/Oc 
RC 



ANEXA NR. 1 
la Hot ă rkea CJ lalomita nr. 	 din 	2022 

REGULAIVIENT AL SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 
inunitatile administrativ-teritoriale membre ale 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009" 

CAPITOLUL 1: Dispozitii generale 

SECTIUNEA 1: Domeniul de aplicare 

Art. 1 

(I) Prevederile prezentului regulament se aplic ă  serviciului public de salubrizare in unitatile 
administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009". 
(2) Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind desfă surarea serviciului de 
salubrizare, definind modalit ă tile ş i conditiile cc trebuie indeplinite pentru asigurarea serviciului de 
salubrizare, indieatorii de performant ă , conditiile tehnice, raporturile dintre operator ş i utilizator. 
(3) Prevederile prezentului regulament se aplic ă  la proiectarea, executarea, receptionarea, 
exploatarea ş i intretinerea instalatiilor ş i echipamentelor din sisternul public de salubrizare, cu 
urmă rirea tuturor cerintelor legale specifice in vigoare. 
(4) Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate si de modul in care este 
organizat ă  gestiunea serviciului de salubrizare in cadrul unit ă tilor administrativ-teritoriale membre 
ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", se vor confornia prevederilor 
prezentului regulament. 
(5) Conditiile tehnice prev ă zute in prezentul regulament au caraeter minimal. 

Art. 2 

Prezentul regulament se aplic ă  urmă toarelor activită ti de salubrizare: 

coleetarea separat ă  ş i transportul separat al de ş eurilor rnenajere si al de ş eurilor similare 
provenite din activit ă ti comerciale, din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, 
fed a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice ş i electronice, baterii ş i 
aeurnulatori; 

b) organizarea preluer ă rii, neutraliz ă rii si valorific ă rii materiale si energetice a deseurilor; 
c) operarea/adrninistrarea statiilor de transfer pentru deseurile municipale ş i de ş eurile 

similare; 
d) sortarea deseurilor municipale si de ş eurilor similare in statiile de sortare; 
e) organizarea trat ă rii mecano-biologice a deseurilor municipale ş i a deseurilor similare; 

Art. 3 

Modul de organizare ş i functionare a serviciului de salubrizare trebuie s ă  se realizeze pe baza 
urm ă toarelor principii: 

a) proteetia s ă nă tă tii populatiei; 
b) responsabilitatea fat ă  de cet ă teni; 
c) conservarea si protectia mediului inconjur ă tor; 
d) asigurarea 	si continuită tii serviciului; 
e) tarifarea echitabil ă , corelată  cu calitatea si cantitatea servieiului prestat; 
f) securitatea serviciului; 
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g) dezvoltarea durabil ă . 

Art. 4 

Termenii ş i notiunile utilizate in prezentul regulament se definesc dup ă  cum urmeaz ă : 

4.1. autoritate cornpetent ă  de reglementare - Autoritatea National ă  de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilit ă ti Publice, denumit ă  in continu are A.N.R.S.C.; 
4.2. audit de deseuri - o evaluate sistematic ă , documentată , periodic ă  ş i obiectiv ă  a performantei 
sistemului de management ş i a proceselor de gestiune a deseurilor cu scopul de a facilita controlul 
rnanagementului de ş eurilor ş i al valorific ă rii de ş eurilor generate, precum si de a evalua respectarea 
politicii de mediu, inelusiv realizarea obiectivelor, perfonnian ţ a intreprinderii referitoare la 
prevenirea ş i reducerea producerii de de ş euri din propria activitate si performanta intreprinderii 
referitoare la redueerea nocivit ă tii de ş eurilor, conform prevederilor art. 44 alin, (1) din OUG 
9212021 privind regimul deseurilor; 
4.3. autorit ă ti competente autorit ă tile publice pentru protectia mediului, respectiv autoritatea 
public ă  central ă  pentru protectia mediului, Agentia National ă  pentru Protectia Mediului, agentiile 
pentru protectia mediului, precum ş i alte autorită ti care potrivit competentelor legale asigur ă  
reglementarea ş i controlul activit ă tilor in doiueniul gestion ă rii de ş eurilor; 
4.4. biodeseuri - de ş euri biodegradabile provenite din gră dini ş i parcuri, de ş eurile alimentare sau 
cele provenite din buc ă tă riile gospodă riilor private, din birouri, cantine, restaurante, comertul  en  
ridicata, de la firme de catering si magazinele de v ă nzare cu am ă nuntal, de ş euri similare provenite 
din unită tile de prelucrare a produselor alimentare; 
4.5. broker -  once intreprindere/operator economic care se ocup ă  de valorificarea sau eliminarea 
deseurilor in numele altar persoane, inclusiv brokerii care nu iota fizic in posesia de ş eurilor, 
conform pet, 4 Anexa nr. 1 din OUG 92/2021 privind regimul deseurilor; 
4.6. cele mai bane tehnici disponibile cele mai bune tehnici disponibile, definite la art. 3 lit. j) 
din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale. 
4.7. colectare strangerea de ş eurilor, inclusiv sortarea ş i stocarea preliminar ă  a de ş eurilor in 
vederea transport ă rii la o instalatie de tratare; 
4.8. eolectare separat ă  - coleetarea  în cadrul c ă reia un flux de de ş euri este p ă strat separat in functie 
de tipul ş i natura de ş eurilor, cu scopul de a facilita tratarea sped fled a acestora; 
4.9. colector -  once intreprindere/operator economic care desf ăş oară  o activitate autorizat ă  de 
colectare ş i actioneaz ă  in nume propriu pentru str ă ngerea de ş eurilor de la terti in vederea 
transport ă rii la o instalatie de tratare; 
4.10. comerciant - once intreprindere/operator economic care actioneaz ă  in nume propriu pentru 
cump ă rarea ş i pentru v ă nzarea ulterioar ă  a de ş eurilor, inclusiv acei comercianti care nu intr ă  fizic in 
posesia de ş eurilor; 
4.11. compost produs rezultat din procesul de tratare aerob ă  ş i/sau anaerob ă , prin descompunere 
microbiană  a componentei organice din de ş eurile biodegradabile colectate separat supuse 
compostă rii; 
4.12. cură tarea z ă pezii/ghetii operatiunea de indep ă rtare a stratului de z ă padă  sau de gheat ă  
depus pe suprafata carosabil ă  ş i pietonală , in scopul asigur ă rii deplas ă rii vehiculelor si pietonilor in 
conditii de sigurantă ; 
4.13. cură tarea rigolelor - operatiunea de indep ă rtare manual ă  sau mecanizat ă  a depunerilor de 
noroi, nisip si praf de pe a portiune de 0,75 m de la bordur ă  spre axul median al str ă zii, urmată  de 
mă turare ş i/sau stropire; 
4.14. depozit - conform definitiei prev ă zute In anexa nr. 1 la Ordonanta m-, 2/2021 privind 
depozitarea de ş eurilor, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 
4.15. deratizare - activitatea de starpire a roz ă toarelor prin otr ă vire cu substante chimice sau prin 
culturi mierobiene; 
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4.16. de ş eu once substant ă  sau object pe care detin ă torul it arunc ă  on are intentia sau obligatia s ă  
îl arunce; 
4.17. deş eu  en regim special - de ş eu ale c ă rui manipulare, colectare, transport ş i depozitare se 
supun unui regim reglementat prin acte normative in vederea evit ă rii efeetelor negative asupra 
s ă nă tă tii oamenilor, bunurilor ş i asupra mediului inconjur ă tor; 
4.18. deseuri din constructii ş i desfiint ă ri de ş euri provenite din activit ă ti de constructie ş i 
desfiintare; 
4.19. deseuri de ambalaje -  once ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerintele 
definitiei de de ş eu, exclusiv de ş euri de productie; 
4.20. deş euri menajere - de ş euri provenite din gospod ă rii/locuinte, inclusiv fractiile colectate 
separat, ş i care fac parte din categoriile 15.01 ş i 20 din anexa tr. 2 la Hotă rarea Guvernului nn, 
856/2002 privind evidenta gestiunii de ş eurilor ş i pentru aprobarea listei cuprinzand de ş eurile, 
inclusiv de ş eurile periculoase, cu complet ă rile ulterioare; 
4.21. deseuri municipale: 

a) deseuri amestecate ş i deseuri colectate separat de la gospodă rii, inclusiv hă rtia cartonul, 
sic/a, tnetalele, materialele plastice, biodeseurile, lemnul, textile le, ambalajele, deseurile de 
echiparnente electrice si  electron ice,  deseurile de haterii si acumulatori ş i deseurile voluminoase, 
inclustv saltelele si mob/la; 

b)deseuri amestecate ş i deseuri colectate separat din alte surse in cazul in care deseurile 
respective sunt similare ca natură  ş i compozilie cu deseurile menajere. 
De ş eurile municipale nu includ de ş eurile de productie, agricultur ă , silvicultură , pescuit, fose septice 
ş i reteaua de canalizare ş i tratare, inclusiv n ă molul de epurare, vehiculele scoase din uz ş i de ş eurile 
provenite din activit ă ti de constructie ş i desfiintă ri. Conform pct. 13 din Anexa nr. 1 din OUG 
92/2021 
4.22. deseuri periculoase 	once de ş euri care prezint ă  una sau mai multe din propriet ă tile 
periculoase prev ă zute îii anexa nr. 4 la lege; 
4.23. deseuri de productie de ş euri rezultate din activit ă ti industriale, cc fac parte din categoriile 
03-14 din anexa nn. 2 la HG nr. 856/2002, cu complet ă rile ulterioare; 
4.24. deseu reciclabil - de ş eu care poate constitui materie prim ă  intr-un proces de productie pentru 
obtinerea pro dusului initial sau pentru alte scopuri; 
4.25. deş euri reziduale de ş eurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate in urma 
proceselor de tratare, altele deck de ş eurile reciclabile; 
4.26. deseuri de origine animal ă  - subproduse de origine animal ă  cc nu aunt destinate consumului 
uman, cadavre intregi sau portiuni de cadavre provenite de la animate; 
4.27. deseuri similare - de ş euri provenite din activită ti comerciale, din industrie ş i institutii care, 
din punctul de vedere al naturii ş i al compozitiei, aunt comparabile en de ş eurile menajere, exclusiv 
de ş eurile din productie, din agricultur ă  ş i din activit ă ti forestiere; 
4.28. deseuri stradale de ş euri specifice editor de circulatie public ă , provenite din activitatea 
cotidian ă  a populatiei, de la spatiile verzi, de la animate, din depunerea de substante solide 
provenite din atmosfer ă ; 
4.29. deseuri voluminoase - de ş euri solide de diferite proveniente care, datorit ă  dirnensiunilor tor, 
nu pot fi preluate cu sistemele obi ş nuite de colectare, ci necesit ă  o tratare diferentiat ă  fată  de 
acestea, din punct de vedere al prelu ă rii ş i transportului; 
4.30. detin ă tor  de deseuri - produc ă torul de ş eurilor sau persoana fizic ă  ori juridic ă  cc se afl ă  in 
posesia acestora; 
4.31. dezinfectie - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substante specifice, in seopul 
elimină rii surselor de contaminare; 
4.32. dezinsectie activitatea de combatere a artropodelor în stadiul de larv ă  sau adult cu substante 
chimice specifice; 
4.33. eliminare -  once operatiune care nu este o operatiune de valorificare, chiar ş i in cazul in care 
una dintre consecintele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substante sau de energie. 
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4.34. evaluarea ciclului de viată  - in legă tură  Cu ui produs, o evaluare a efectelor asupra mediului 
determinate de productia, distributia, cornercializarea ş i utilizarea produsului, inclusiv valorificarea 
ş i eliminarea acestuia, inclusiv utilizarea energiei ş i materiilor prime ş i productia de de ş euri din 
oricare dintre activit ă tile mentionate; 
4.35. gestionarea deseurilor 	colectarea, transportul, valorificarea ş i eliminarea de ş eurilor, 
inclusiv supervizarea acestor operatiuni si intretinerea ulterioar ă  a amplasamentelor de eliminare, 
inclusiv actiunile intreprinse de un cornerciant sau un broker; 
4.36. gură  de scurgere componenta tehnic ă  constructiv ă  a sistemului de canalizare prin care se 
asigură  evacuarea apelor pluviale; 
4.37. indieatori de performant ă  - parametri ai serviciului de salubrizare, realizati de operatorul de 
servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urm ă riti la nivelul operatorului; 
4.38. licent ă  - actul tehnic ş i juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoa ş te calitatea de 
operator al serviciului, precum ş i capacitatea ş i dreptul de a presta una sau mai multe activit ă ti ale 
acestuia; 
4.39. mă turat - activitatea de salubrizare a localit ă tilor care, prin aplicarea unor procedee manuale 
sau mecanice, realizeaz ă  un grad bine determinat de cur ă tare a suprafetelor de circulatie, de odihn ă  
on de agrernent ale a ş eză rilor urbane sau rurale; 
4.40. neutralizare a deseurilor de origine animal ă . - activitatea prin care se modific ă  caracterul 
periculos al de ş eurilor de origine animal ă  prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor 
in produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul inconjur ă tor, animate sau cm, respectiv 
activitatea de ingropare a acestora; 
4.41. preg ă tirea pentru reutilizare - operatiunile de verificare, cur ă tare sau valorificare prin 
reparare, prin care produsele sac componentele produselor care au devenit de ş euri sunt preg ă tite 
pentru a fi reutilizate fă ră  alt ă  preprocesare; 
4.42. prevenire mă surile luate inainte ca o substant ă , un material sau un produs s ă  devind deseu, 
care reduc: 

a) cantitatea de deseuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viat ă  a 
acestora; 

b) impactul negativ al de ş eurilor generate asupra mediului si s ă nă tă tii populatiei; sau 
c) continutul de substante nocive al materialelor si produselor; 

4.43. producă tor de deseuri - conform definitlei prev ă zute in anexa nr. 1 la OUG n.r. 92/2021 
privind regimul deseurilor; 
4.44. reciclare - conform definitiei prev ă zute in anexa nr. 1 la OUG rir. 92/2021 privind regimul 
des eurilor; 
4.45. producă tor de deseuri - produc ă torul initial de de ş euri sau once persoană  care efectueaz ă  
operatiuni de preprocesare, amestecare sau de alt tip, care duc la modificarea naturii sau 
compozitiei acestor de ş euri; 
4.46. producă tor initial de deseuri once persoană  ale c ă rei activit ă ti genereaz ă  de ş euri; 
4.47. rambleiere operatiune de valorificare in cadrul c ă reia se folosesc de ş euri nepericuloase 
adecvate in scopuri de refacere in zonele in care s-au efectuat excav ă ri sau In scopuri de amenajare 
a teritoriului. De ş eurile trebuie s ă  inlocuiască  materiale care nu sunt de ş euri, s ă  fie adecvate pentru 
scopurile mentionate mai sus ş i să  se limiteze la cantitatea strict necesar ă  pentru atingerea acestor 
scopuri; 
4.48. reciclare once operatiune de valorificare prin care de ş eurile stint reprocesate in produse, 
materiale sau substante pentru a- ş i indeplini functia lor initial ă  sau pentru alte scopuri. Aceasta 
include reprocesarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetic ă  si reprocesarea in 
vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operatiunile de rambleiere; 
4.49. regenerarea uleiurilor uzate -  once proces de reciclare prin care uleiurile de baz ă  pot fi 
produse prin rafinarea uleiurilor uzate, in special prin indep ă rtarea contaminantilor, a produselor de 
oxidare ş i a aditivilor continuti dc acestea; 
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4.50. retetă  - ansambiu de specificatii care descriu materialele utilizate pentru o anumit ă  operatiune 
pe sortimente, cantit ă ti, concentratii ale solutiilor pentru o anumit ă  operatiune de deratizare, 
dezinfectie sau dezinsectie ş i un anumit tip de obiectiv; 
4.51. reutilizare once operatiune prin care produsele sau componentele care nu au devenit de ş euri 
stmt utilizate din nou in acela ş i scop pentru care au fost concepute; 
4.52. salubrizare - totalitatea operatiunilor ş i activită tilor necesare pentru p ă strarea unui aspect 
salubru al localit ă tilor; 
4.53. schema de r ă spundere extins ă  a produe ă torului - set de m ă suri luate de stat pentru a se 
asigura c ă  produc ă torii de produse poart ă  responsabilitatea fmanciar ă  sau financiar ă  ş i 
organizatoric ă  pentru gestionarea stadiului de de ş eu din ciclul de viat ă  al unui produs. 
4.54. sistem public de salubrizare 	ansamblul instalatiilor tehnologice, echipamentelor 
functionale ş i dotă rilor specifice, constructiilor ş i terenurilor aferente prin care se realizeaz ă  
serviciul de salubrizare; 
4.55. sortare activitatea de separare pe categorii ş i stocare temporar ă  a de ş eurilor reciclabile in 
vederea transport ă rii or la operatorii economici specializati in valorificarea acestora; 
4.56. sp ă larea str ă zilor - activitatea de salubrizare care se execut ă  mecanizat, cu instalatii speciale, 
folosindu-se apa, cu sau fă ră  solutii speciale, in vederea indep ă rt ă rii de ş eurilor ş i prafului de pe 
stră zi ş i trotuare; 
4.57. statie de transfer - spatiu special amenajat pentru stocarea temporard a de ş eurilor, in vederea 
transport ă rii centralizate a acestora la o statie de tratare; 
4.58. stropitul str ă zilor - activitatea de salubrizare, care consfă  in dispersarea apei pe suprafetele 
de circulatie, indiferent de natura imbr ă că mintei acestora, pe spatiile de odihn ă  ş i de agrement, 
manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalatii specializate, in scopul ere ă rii unui microclimat 
favorabil imbun ă tă tirii st ă rii igienice a localit ă tilor ş i evit ă rii formă rii prafului; 
4.59. tratare operatiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv preg ă tirea prealabil ă  valorific ă rii 
sau 
4.60. tratare inecano-biologic ă  - tratarea de ş eurilor municipale colectate  in amestec utiliz ă nd 
operatii de tratare mecanic ă  de separare, sortare, m ă runtire, omogenizare, uscare ş i operatii de 
tratare biologic ă  prin procedee aerobe ş i/sau anaerobe; 
4.61. trasabilitate caracteristica maul sistem de a permite reg ă sirea istorieului, a utiliz ă rii sau a 
localiz ă rii unui de ş eu prin identific ă ri inregistrate; 
4.62. uleiuri uzate - toate uleiurile rninerale sau lubrifiantii sintetici  on uleiurile industriale care au 
devenit improprii folosintei pentru care au fost destinate initial, cum ar fi uleiurile utilizate de la 
motoarele cu combustie ş i de la sistemele de transrnisie, uleiurile lubrifiante, uleiurile pentru turbine 
ş i cele pentru sistemele hidraulice; 
4.63. utilizatori - conform definitiei prev ă zute in Legea serviciilor comtmitare de utilit ă ti publice 
nr. 51/2006, republicat ă , cu complet ă rile ulterioare; 
4.64. valorificare - mice operatiune care are drept rezultat principal faptul c ă  de ş eurile servese unui 
scop util prin inlocuirea altor materiale care an fi fost utilizate intr-un anumit scop sau faptul e ă  
de ş eurile sunt preg ă tite pentru a putea servi scopului respectiv in intreprinderi on economic in 
general. 
4.65. vector - organism (insect ă , roză toare) care r ă spande ş te un parazit, un virus sau gerrneni 
patogeni de la un animal la altul, de la am la om on de la animale la om. 

Art. 5 

(1) Serviciul de salubrizare se realizeaz ă  prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare 
specifice care, impreund Cu mijloacele de colectare ş i transport at de ş eurilor, formeaz ă  sistemul 
public de salubrizare a localit ă tilor, denumit in continuare sistem de salubrizare. 
(2) Sistemul de salubrizare este ale ă tuit dintr-un ansamblu tehnologic ş i functional, care cuprinde 
constructii, instal* ş i echipamente specifice destinate prest ă rii serviciului de salubrizare, precum: 

a) puncte de colectare separat ă  a de ş eurilor; 
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b) statii de transfer; 
c) statii de tratare mecano-biologic ă ; 
d) statii de producere compost; 
e) statii de sortare; 
F)  baze de garare si intretinere a autovehiculelor specifice serviciului de salubritate; 

Art. 6 

Operatorii serviciului de salubrizare trebuie s ă  indeplineasc ă  indicatorii de performant ă  din 
prezentul regulament. 

SECTIUNEA 2: Accesul la serviciul de salubrizare 

Art. 7 

(1) Toti utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul unitatilor administrativ-teritoriale 
membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", au garantat dreptul de a 
beneficia de acest serviciu. 
(2) Utilizatorii au drept de acces, fă ră  discriminare, la informatiile publice privind serviciul de 
salubrizare, la indicatorii de performant ă  a serviciului, la struetura tarifar ă  si la clauzele 
contractual e. 
(3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului s ă  
asigure protectia s ă nă tă tii publice utiliz ă nd nurnai mijloace ş i utilaje corespunz ă toare eerintelor 
autorit ă tilor competente din domeniul s ă nă tă tli publice ş i al protectiei mediului. 
(4) Operatond serviciului de salubrizare este obligat s ă  asigure continuitatea serviciului conform 
programului apmbat de autoritatile administratiei publice locale membre ale Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", Cu exceptia cazurilor de fort ă  majoră  care vor fi 
mentionate in contractul de delegare sau in hot ă ră rea de dare in administrare a serviciului. 

SECTIUNEA 3: Docurnentatia tehnic ă  

Art. 8 

(1) Prezentul regulament stabileste documentatia tehnic ă  minimă  pentru toti operatorii care asigur ă  
serviciul de salubrizare. 
(2) Regulamentul stabile ş te documentele necesare exploat ă rii, precum ş i modul de intocmire, 
actualizare, p ă strare si manipulare a acestor documente. 
(3) Detalierea prevederilor prezeritului regulament privind modul de intoemire, de p ăstrare si 
reactualizare a evidentei tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice prineipalelor 
tipuri de instalatii. 

Art. 9 

(1) Fiecare operator va avea si va actualiza, in functie de specificul activiatii de salubrizare 
prestate, urmă toarele documente: 

a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a f ă cut delegarea gestiunii; 
b) planul cadastral si situatia terenurilor din aria de deservire; 
c) planurile generale cu amplasarea constructiilor ş i a instalatiilor aflate in exploatare, actualizate cu 
toate modific ă rile sau complet ă rile; 
d) planurile cl ă dirilor sau constructiilor speciale având notate toate modific ă rile sau completă rile la 
zi; 
e) că rţ ile tehnice ale constructiilor; 
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f) documentatia tehnic ă  a utilajelor $i instalatiilor $i, dup ă  caz, autorizatiile de punere in functiune a 
acestora; 
g) procese-verbale de constatare in timpul executiei ş i planurile de executie ale p ă rtilor de lucr ă ri 
sau ale lucră rilor ascunse; 
h) proiectele de executie ale lucr ă rilor, cuprinzand memoriile tehnice, breviarele de caleul, devizele 
pe obiecte, devizul general, planurile ş i schemele instalatiilor $i retelelor etc.; 
i) documentele de receptie, preluare $i terminare a luer ă rilor cu: 

1. procese-verbale de mă sură tori cantitative de executie; 
2. proeese-verbale de verific ă ri ş i probe, inclusiv probele de perfonnant ă  $i garantie, buletinele 

de verific ă ri, analiză  ş i incere ă ri; 
3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-econornici; 
4. procese-verbale de punere in functiune; 
5. lista echipamentelor rnontate in instalatii en caracteristicile tehnice; 
6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix in care se consemneaz ă  rezolvarea 

neconformită tilor $i a remedierilor; 
'7. documentele de aprobare a receptiilor $i de predare in exploatare; 

j) schemele de functionare a instalatiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate 
conform situatiei de pc teren, planurile de ansamblu $i de detaliu ale fiec ă rui agregat silsau ale 
fiec ă rei instala ţ ii, inclusiv planurile ş i eataloagele pieselor de schimb; 
k) instructiunile produc ă torilor/furnizorilor de echipament sau ale organizatiei de montaj privind 
manipularea, exploatarea, intretinerea $i repararea echipamentelor $i instala ţ iilor, precum ş i 
eă rtile/fi ş ele tehniee ale eehipamentelor principale ale instalatiilor; 
1) normele generale ş i specifice de protectie a munch aferente fiec ă rui echiparnent, fiec ă rei instalatii 
sau fiec ă rei activit ă li; 
m) planurile de dotare ş i amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de ap ă rare a 
obiectivului In caz de incendiu, calamit ă ti sau alte situatii exceptionale; 
n) regulamentul de organ izare ş i functionare ş i atributiile de servieiu pentru intreg personalul; 
a) avizele ş i autorizatiile legale de funetionare pentru cl ă diri, laboratoare, instalatii de m ă sură , 
inclusiv cele de protectie a mediului obtinute in conditiile legii; 
p) inventarul instalatiilor $i liniilor electrice, conform instructiunilor in vigoare; 
q) instructiuni privind accesul in incint ă  ş i instalatii; 
r) documentele referitoare la instruirea, examinarea ş i autorizarea personalului; 
s) registre de control, de sesiz ă ri ş i reclamatii, de dare $i retragere din exploatare, de admitere la 
lucru etc.; 
t) bilantul de project $i rezultatele bilanturilor periodice intoemite conform prevederilor legale, 
inclusiv bilantul de mediu. 
(2) Doeumentatiile referitoare la constructii energetice se vor intoemi, completa $i p ă stra conform 
normelor legate referitoare la "Cartea tehnic ă  a constructiei". 

Art. 10 

(1) Documentatia de baz ă  a lucr ă rilor $i datele generale necesare exploat ă rii, intocmită  de operatorii 
economici specializati in proiectare, se pred ă  titularului de investitie odat ă  cu proiectul lucr ă rii 
respective. 
(2) Operatorii economic! care au intoemit proiectele au obligatia de a corecta toate planurile de 
executie, In toate exemplarele in care s-au operat modific ă ri pe parcursul executiei $i, in final, s ă  
inlocuiasc ă  aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situatiei reale de pe teren, ş i 
să  predea proiectul, inclusiv in format optoelectronic, impreun ă  cu instructiunile neeesare 
exploat ă rii, intretinerii ş i repar ă rii instalatiilor proiectate. 
(3) Organizatiile de executie $i/sau de montaj au obligatia ca, odat ă  en predarea luer ă rilor, s ă  predea 
si schemele, planurile de situatii ş i de executie modificate conform situatiei de pe teren. in cazul in 
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care nu s-au fă cut modific ă ri fată  de planurile initiale, Sc va preda ate un exemplar din aceste 
planuri, avand pc ele confirmarea c ă  nu s-au fă cut modific ă ri in timpul executiei. 
(4) in timpul executiei luer ă rilor se interzic abaterile de la documentatia intoemit ă  de proiectant, 
fă ră  avizul acestuia. 

Art. 11 

(1) Autoritatile administratiei publice locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
„ECOO 2009"detin ă toare de instalatii care fac parte din sistemul public de salubrizare, precum si 
operatorii care au primit in gestiune delegat ă  serviciul de salubrizare, in totalitate sau numai uncle 
activită ti componente ale acestuia, au obligatia s ă  isi organizeze o arhiv ă  tehnic ă  pentru p ă strarea 
documentelor de baz ă  prev ă zute la art. 9 aim. (1), organizat ă  astfel Inc& s ă  poată  fi gh'sit once 
document cu usurint ă . 
(2) La incheierea activit ăţ ii, operatorul va preda autoritatilor administratiei publice locale membre 
ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", pe baz ă  de proces-verbal, intreaga 
arhiv ă  pe care si-a constituit-o, fiind interzis ă  pă strarea de c ă tre acesta a vreunui document original 
sau copie. 

SECT1UNEA 4: indatoririle personaltdui operativ 

Art. 12 

(1) Personalul de deservire operativ ă  se compune din toti salariatii care deservesc constructiile, 
instalatiile si echipamentele specifice destinate prest ă rii serviciului de salubrizare avand ea sarein ă  
principal ă  de serviciu supravegherea sau asigurarea function ă rii in mod nemijlocit la un 
echipament, intr-o instalatie sau intr-un ansamblu de instalatii. 
(2) Subordonarea pe linie operativ ă  si tehnico-administrativ ă , precum si obligatiile, drepturile si 
responsabilit ă tile personalului de deservire operativ ă  se tree in fi5a postului ş i in procedurile 
operationale. 
(3) Locurile de munc ă  In care este necesard desf ă 5urarea activit ă tii se stabilesc de operator in 
procedurile proprii in functie de: 

a) gralul de periculozitate a instalatiilor 5i a procesului tehnologic; 
b) gradul de autornatizare a instalatiilor; 
c) gradul de sigurantă  necesar in asigurarea serviciului; 
d) necesitatea supravegherii instalatiilor si procesului tehnologic. 

Art. 13 

(1) in timpul prest ă rii serviciului, personalul trebuie s ă  asigure functionarea instala ţ iilor,  In  
conformitate cu regulamentele de exploatare, instructiunile/procedurile tehnice interne, 
graficele/diagramele de lucru 51 dispozitiile personalului ierarhic superior pe linie operativ ă  sau 
tehnic ă -administrativ ă . 
(2) Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizat ă  astfel incit s ă  se asigure: 
a) protejarea s ă nă tă tii populatiei; 
b) protectia mediului inconjur ă tor; 
c) mentinerea cur ă teniei 5i crearea unei estetici corespunz ă toare a localită tilor; 
d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantit ă tii de deseuri ş i recielarea acestora; 
e) continuitatea serviciului. 
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CAPITOLUL Asigurarea serviciului de salubrizare ş i conditii de functionare 

SECTIUNEA 1: Colectarea separat ă  ş i transportul separat al deseurilor menajere ş i al 
deseurilor similare provenite din activit ă ti comerciale, din industrie ş i institutii, inclusiv 
fractii colectate separat, !Ara a aduce atingere fluxului de de ş euri de echipamente electrice ş i 
electronice, baterii ş i acumulatori 

Art. 14 

Urmă toarele categorii de de ş euri vor fi colectate separat de pe teritoriul unitatilor administrativ-
teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009" ş i transportate la 
statiile/instalatiile de tratare stabilite de Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"în 
strategia local ă  cu privire la dezvoltarea ş i functionarea pe termen mediu ş i lung a serviciului de 
salubrizare: 

a) de ş euri reziduale; 
b) de ş euri biodegradabile; 
c) de ş euri recielabile (hârtie ş i carton, plastic ş i metal, sticl ă ), inclusiv de ş euri de ambalaje; 
d) de ş euri periculoase din de ş eurile menajere; 

Art. 15 

Operatorul care colecteaz ă  ş i transport ă  de ş euri menajere ş i de ş euri similare trebuie s ă  cunoasc ă : 
a) tipul ş i cantitatea de de ş euri care urmeaz ă  s ă  fie transportate, pentru fiteare categoric de 

de ş euri in parte; 
b) cerintele tehnice generale; 
c) mă surile de precautie necesare; 
d) informatiile privind originea, destinatia ş i tratarea de ş eurilor, precuin ş i tipul ş i cantitatea de 

de ş euri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorit ă tilor competente. 

Art. 16 

(1) Operatorul, impreun ă  cu autoritatile administratiei publice locale membre ale Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", are obligatia s ă  identifice toti produc ă torii de de ş euri, 
indiferent de natura acestor de ş euri, ş i s ă  actioneze in vederea cre ă rii facilită tilor necesare prest ă rii 
activit ă tii de eolectare separat ă  ş i transport separat al de ş eurilor menajere ş i de ş eurilor similare. 
(2) Autoritatile deliberative ale autoritatilor administratiei publice locale membre ale Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009" aprob ălinstituie tarife/taxe de salubrizare pentru 
constituirea fondurilor necesare finant ă rii activită tii. 
(3) Prin Hotararea Adunari Generale a membrilor asociati ai Asociatiei de Dezvoltare 
Intereomunitara „ECOO 2009" se aprob ă /instituie tarife/taxe de salubrizare. 
(4) Cuantumul taxei de salubrizare se va realiza prin Hotarari ale Adunarii Generale a membrilor 
asociati ai Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009". 

Art. 17 

(1) Persoanele fiziee ş i juridice, produc ă toare de de ş euri municipale, trebuie s ă  realizeze activitatea 
de colectare separat ă , conform sistemului de colectare stabilit la nivelul unit ă tilor administrativ-
teritoriale, in conditii salubre, in spatii special amenajate ş i asigurate de c ă tre autoritatile 
administratiei publice locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 
2009"/operatorul de salubrizare. Pentru asigurarea unui grad inalt de valorificare, producatorii 
detinatorii de deseuri sunt obligati sa colecteze separat cel putin urrnatoarele categorii de deseuri: 
hârtie, metal, plastic ş i sticla. 
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(2) Fractia biodegradabil ă  din de ş eurile menajere ş i similare va fi colectat ă  separat in containere sau 
recipiente special destinate acestui scop ş i vor fi transportate ş i predate la instalatiile de tratare 
stabilite de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", 
(3) in vederea realiz ă rii activită tii de colectare separat ă , punetele de colectare amenajate sunt dotate, 
conform legii, Cu recipiente si containere de colectare prin grija operatorului sau a autorit ă tii 
administratiei publice locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", 
dup ă  caz. La gospod ă riile individuale colectarea se va face In recipiente, pungi/saci sau alto 
mijloace care prezint ă  un grad de sigurant ă  ridicat din punct de vedere sanitar ş i al protectiei 
mediului. 
(4) Recipientele ş i containerele folosite pentru colectarea separat ă  a diferitelor tipuri de de ş euri vor 
fi inseriptionate cu denumirea de ş eurilor pentru care sunt destinate ş i marcate in diverse culori prin 
vopsire sau prin aplicare de folie adeziv ă , conform prevederilor Ordinului ministrului mediului ş i 
gospodă ririi apelor si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.281/2005/1.121/2006  privind 
stabilirea modalit ă tilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul 
aplică rii colect ă rii selective. 

Art. 18 

(1) Punetele de colectare vor fi dotate cu recipiente marcate in culorile stabilite de actele normative 
in vigoare, av ă nd capaeitatea de stoeare corelat ă  cu numă rld de utilizatori arondati ş i cu frecventa 
de ridicare, asigur ă nd conditii de acces u ş or pentru autovehiculele destinate colect ă rii. 
(2) Numă rul de recipiente de colectare a de ş eurilor municipale se stabileste conform tabelului 2 din 
Standardul SR 13387:1997, Salubrizarea localit ăţ ilor. Prescriptii de proiectare a punctelor pentru 
preeolectare, 
(3) in vederea prevenirii utiliz ă rii fă ră  drept a recipientelor de coleetare a de ş eurilor municipale, 
acestea vor fi inscriptionate Cu un marcaj de identificare realizat astfel ineat s ă  nu poat ă  fi ş ters fă ră  
ca prin aceast ă  opera-tie s ă  nu ră mană  urme vizibile. 
(4) Operatorul va suplimenta capacitatea de colectare, inclusiv prin m ă rirea num ă rului de recipiente, 
in eazul in care se dovede ş te c ă  volumul acestora este insuficient ş i se stocheaz ă  de ş euri municipale 
in afara lor. 
(5) Mentinerea in stare salubr ă , ventilarea, deratizarea, dezinfectia ş i dezinsectia punctelor de 
coleetare revin persoanelor fizice si/sau juridice in cazul in care acestea se afl ă în spatii apartinand 
utilizatorului on operatorului în cazul c ă nd acestea sunt amplas ate pe domeniul public. 
(6) Pentru asociatiile de locatari/proprietari, condominii, gospod ă rii individuate, care nu dispun de 
spatiile interioare de colectare a deseurilor se vor amenaja puncte de colectare exterioare dotate cu 
recipiente pentru colectarea separat ă  a de ş eurilor. Aceste puncte vor fi amenajate conform 
prevederilor din strategia local ă  de dezvoltare a servieiului ş i amplasate in locuri care s ă  permită  
accesul u ş or al autovehiculelor de coleetare. Stabilirea locului de amplasare a punctelor de colectare 
se va face astfel inc ă t distanta pan ă  la ferestrele spatiilor cu destinatie de locuint ă  s ă  fie mai mare de 
10 m. 
(7) Platformele spatiilor necesare colect ă rii de ş eurilor care se von realiza prin grija autorit ă tilor 
administratiei publiee locale membre ale Asociatici de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 
2009"vor fi in mod obligatoriu betonate sau asfahate, in mediul urban, ş i în cazul in care nu sunt 
asigurate conditii de scurgere a apei provenite din exfiltratii on a celei meteoric; vor fi prev ă zute 
cu rigole de preluare, raeordate la reteaua de canalizare, 
(8) Operatorul va urm ă ri starea de etanseitate a reeipientelor de coleetare urm ă nd a le inlocui 
imediat pe cele care s-au deteriorat. 
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Art. 19 

funetie de sisternul de colectare separat ă  adoptat prin strategia de dezvoltare a serviciului 
public de salubrizare a localit ă tilor, colectarea in containere si recipiente a de ş eurilor menajere si 
similare se realizeaz ă  astfel: 
a) deseurile reziduale se coleeteaz ă  in reeipiente de culoare gri/negru ş i sunt de tip: 

1. resturi de came si pe ş te, g ă tite sau proaspete; 
2. resturi de produse lactate (lapte, smant ă n ă , br ă nză , iaurt, unt, fri ş că ); 
3. cud intregi; 
4. gră sitni animale ş i uleiuri vegetale (in cazul in care nu se colecteaz ă  separat); 
5.excremente ale animalelor de companie; 
6. scutece/tampoane; 
7. cenu şă  de la sobe (dac ă  se aid ş i că rbuni); 
8. resturi vegetale din curte tratate cu pesticide; 
9. lemn tratat sau vopsit; 
10. continutul sacului de la aspirator; 
11. mucuri de tig ă ri; 
12. veselă  din portelan/sticl ă  spartă , geamuri sparte. 

b) de ş eurile biodegradabile se colecteaz ă  in recipiente de culoare maro ş i sunt de tip: 
1. resturi de fructe ş i de legume proaspete sau g ă tite; 
2, resturi de 'lake si cereale; 
3. zat de cafea/resturi de ceai; 
4. pă r si bland; 
5. haine vechi din fibre naturale (l ă n ă , burnbac, m ă tase) m ă runtite; 
6. coji de ou ă ; 
7. coji de nuc ă ; 
8. cenu şă  de la sobe (c ă nd se arde numai lemn); 
9. rumegu§, fan si paie; 
10. resturi vegetale din curte (frunze, crengi ş i nuiele mă runtite, flori); 
11 ,  plante de cas ă ; 
12. bucă ti de lemn mă runtit; 
13. ziare, h ă rtie, carton mă runtite, umede ş i murdare. 

c) de ş eurile reciclabile de tip h ă rtie si carton, curate ş i mă runtite, se colecteaz ă  hi recipiente de 
euloare albastr ă ; 
d) deseurile recielabile din material de tip plastic ş i metal se colecteaz ă  in recipiente de culoare 
galben ă ; 
e) deseurile reciclabile din material de tip sticl ă  alb ă /colorată  se colecteaz ă , pe culori, In recipiente 
de culoare alb/verde, nefiind permis amesteeul sticlei cu de ş euri din materiale de tip 
portelankeramic ă . 

Art. 20 

(1) După  colectare, deseurile menajere ş i de ş eurile sirnilare vor fi supuse proeesului de 
sortare/tratare. 
(2) Este interzis ă  depozitarea deseurilor biodegradabile ş i a deseurilor reciclabile coleetate separat. 

Art. 21 

(1) Coleetarea de ş eurilor "din poartă  hi poartă " se realizeaz ă  cu urmă toarele frecvente de eolectare: 
a) pentru deseurile de hartie&carton, o dat ă  pe s ă pt ă mă na; 
b) pentru de ş eurile de plastic&metal, o dat ă  pe s ă ptă mă na; 
c) pentru de ş eurile de sticla, o dat ă  la 2 s ă ptă mă ni; 
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d) pentru deseurile reziduale, o dat ă  pe s ăptă mă nă .; 
e) pentru de ş eurile biodegradabile, o dat ă  pe s ă pt ă ină nă . 

(2) Colectarea din punctele de colectare se realizeaz ă  cu urm ă toarele frecvente de colectare: 
a) pentru deseurile de hartie&carton, o dat ă  la 3 zile; 
b) pentru deseurile de plastic&metal, o dat ă  la 3 zile; 
e) pentru deseurile de sticla, o data pe saptamana; 
d) pentru deseurile reziduale; 

1. zilnie, in perioada 1 aprilie - 30 septembrie, in zona central ă , de la sectorul alimentar, 
hoteluri, piete, spitale, gr ă dinite si crese si o dat ă  la două  zile in celelalte cazuri; 

2. o dată  la cel mult 3 zile, In perioada 1 octorribrie - 31 martie. 
e) pentru deseurile biodegradabile; 

1. zilnic,  hi perioada 1 aprilie - 30 septembrie, in zona central ă , de la sectorul alimentar, 
hoteluri, piete, spitale, gr ă dinite ş i crese ş i o dată  la cloud zile in celelalte cazuri; 

2. o dată  la cel milt 3 zile, in perioada 1 octombrie - 31 martie. 

Art. 22 

(1) Colectarea de ş eurilor naenajere si similare se poate face In urm ă toarele moduri: 
a) colectarea in containere/recipiente inchise; 
b) colectarea prin schimb de recipiente; 
e) colectare realizat ă  prin selectare in saci/pungi de plastic asigurati de operator; 
d) alte sisteme care indeplinesc conditiile impuse prin normele igienico-sanitare si de protectie a 

mediului. 
(2) Colectarea deseurilor municipale se efectueaz ă  folosindu-se doar autovehicule special echipate 
pentru transportul acestora. 
(3) Vehiculele vor  Ii incă rcate astfel inc ă t de ş eurile s ă  nu fie vizibile ş i să 	existe posibilitatea 
imprăş tierii lor pe calea public ă . Fiec ă rui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru 
executarea operatiunilor specifice, in conditii de sigurant ă  si de eficientă . 
(4) ineă rearea de ş eurilor municipale in autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. 
Este interzis ă  desc ă rcarea recipientelor pe sol in vederea inc ă rc ă rii acestora in autovehicule. 
(5) Personalul care efectueaz ă  colectarea este obligat s ă  manevreze recipientele astfel inc ă t s ă  nu se 
produc ă  praf, zgomot sau s ă  se ră spandeasc ă  de ş euri hi afara autovehiculelor de transport. Dup ă  
golire, recipientele vor fi asezate in locul de unde au fost ridicate. 
(6) in cazul deterior ă rii unor reeipiente, pungi/saci de plastic si al impr ă stierii accidentale a 
de ş eurilor in timpul operatiunii de golire, personalul care execut ă  coleetarea este obligat s ă  incarce 
intreaga cantitate de deseuri in autovehieul, astfel ineat locul s ă  ră mană  curat, fund dotat 
corespunză tor pentru aceast ă  activitate. 
(7) Personalul care execut ă  colectarea este obligat s ă  inearce in autovehicule intreaga cantitate de 
de ş euri existente la punctele de colectare, l ă sind locul curat ş i mă turat chiar dac ă  există  deseuri 
municipale amplasate l ă ngă  containerele de coleetare. 
(8) in cazul in care in/lang ă  recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate si de ş euri din 
eonstructii, acestea vor fi colectate separat, dup ă  caz, in ş tiint ă nd in scris utilizatorul despre acest 
fapt, precum ş i despre suma suplimentar ă  pe care trebuie s-o pl ă teasc ă  pentru colectarea acelor 
deseuri. 

Art. 23 

(1) Operatorul are obligatia s ă  colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv 
eele de la punctele de colectare a deseurilor municipale, si s ă  le predea persoanelor juridice care 
desfă soard activitatea de coleetare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea 
gestionă rii anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piat ă  anvelope noi si/ori 
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anvelope uzate destinate reutiliz ă rii, dac ă  acesta nu este autorizat pentru aceasfa activitate in 
conditiile legii, 
(2) Colectarea  i gestionarea de ş eurilor abandonate pe domeniul public va fi suportat ă  de c ă tre 
autoritatea publica locala pe teritoriul careia a fost efectu.ata colectarea, din bugetul local. 
(3) Operatorii licentiati pentru desfăş urarea activit ă tii de colectare separat ă  ş i transport separat al 
de ş eurilor, cu exceptia de ş eurilor periculoase cu regim special, au obligatia s ă  colecteze de ş eurile 
abandonate ş i, in cazul in care produc ă torul/detin ă torul de de ş euri este necunoscut, cheltuielile 
legate de cur ă tarea ş i refacerea mediului, precum ş i cele de transport, valorificare, 
recuperareireeiclare, eliminare sunt suportate de c ă tre autoritatea administratiei publice locale pe 
teritoriul careia a fost efectuata colectarea. Dup ă  identificarea produc ă torului/detindtorului de 
de ş euri, acesta este obligat s ă  suporte atat cheltuielile efectuate de autoritatea administratiei publice 
locale, cat ş i sanctiunile contraventionale. 

Art. 24 

Colectarea de ş eurilor menajere periculoase se realizeazd cu ma ş ini specializate pentru colectarea ş i 
transportul de ş eurilor perieuloase. Colectarea se va realiza dupd un program stabilit la inceputul 
anului in puncte fixe. Atat programul de colectare, cat ş i punctele de stationare a ma ş inii vor fi 
comunicate cetatenilor din fiecare unitate administrativ-teritorial ă  la inceputul fiecdrui an. De ş eurile 
periculoase menajere colectate vor Ii transportate ş i stocate temporar in spatiile special amenajate in 
nest scop. Preluarea, stocarea temporar ă , precum ş i tratarea ş i eliminarea de ş eurilor periculoase 
menajere se realizeaz ă  in conditiile legii. 

Art. 25 

De ş eurile rezultate din ingrijiri medicale acordate la domiciliul pacientalui sau cele rezultate din 
activitatea de ingrijiri medicale acordate in cabinete medicale amplasate in eondominii au acela ş i 
regim cu eel al de ş eurilor rezultate din activitatea medicaid, conform reglement ă rilor legale 
specifice. Persoanele care i ş i administreaz ă  singure tratamente injectabile la domiciliu ş i cadrele 
medicale care aplic ă  tratamente la domiciliu sunt obligate sd colecteze de ş eurile rezultate in 
recipiente cu pereti rezistenti (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai 
apropiat ă  unitate de asistentg medicaid publied„ care are obligatia de a le primi. Cabinetele medicale 
vor respecta legislatia specified in domeniu. Se interzice colectarea de ş eurilor rezultate din ingrijiri 
medicale in containerele de colectare a de ş eurilor municipale. 

Art. 26 

(1) in cazul unitAtilor sanitare ş i veterinare, operatorii de salubrizare sunt responsabili numai pentru 
colectarea de ş eurilor similare celor menajere. Este interzis ă  amestecarea cu de ş eurile similare sau 
predarea cdtre operatorii de salubrizare, dac ă  ace ş tia nu sunt autorizati, a urm ă toarelor categorii de 
de ş euri rezultate din activithfile unitkilor sanitare ş i din activit ă ti veterinare ş i/ori cercet ă ri conexe: 

a) obiecte ascutite; 
b) fragmente ş i organe umane, inclusiv recipiente de sange ş i sange conservat; 
c) de ş euri a că ror colectare ş i eliminare fac obiectul unor m ă suri speciale privind prevenirea 

infectiilor; 
d) substante chimice periculoase ş i nepericuloase; 
e) medicamente citotoxice ş i citostatice; 
F)  alte tipuri de medicamente; 
g) de ş eurile de amalgam de la tratamentele stomatologice. 

(2) Colectarea ş i stocarea de ş eurilor prev ă zute la alin. (1) se realizeaz ă  in conditiile reglementate de 
legislatia specified, aplicabild de ş eurilor medicale. Colectarea, transportul ş i eliminarea acestor 
tipuri de de ş euri se realizeaz ă  de c ă tre operatori economici autorizati in conditiile legii. 
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Art. 27 

(1) Deseurile voluminoase constau in deseuri solide de dimensiuni man, precum mobilier, covoare, 
saltele, obiecte man i de folosint ă  indelungată , altele decal deseurile de echipamente electrice si 
electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele obisnuite de colectare a deseurilor municipale. 
(2) Autoritatile administratiei publice locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
„ECOO 2009" au obligatia de a organiza colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea 
deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si operatori economici. 
(3) Deseurile voluminoase provenite de la detină torii de deseuri vor fi colectate periodic de care 
operatorul de salubrizare, conform unui program Intocmit si aprobat de Asoeiatia de Dezvoltare 
Intercomunitara „ECOO 2009". 
(4) Colectarea se va realiza separat, pe categorii de deseuri, prin stabilirea zilelor si intervalului orar 
de asa natur ă  'Meal detin ă torii de deseuri voluminoase s ă  poat ă  preda aceste deseuri, iar operatorul 
serviciului de salubrizare s ă  poată  asigura colectarea si transportul periodic al deseurilor 
voluminoase spre instalatiile de tratare. 
(5) Deseurile voluminoase vor fi transportate de detin ă torul acestora in vederea prelu ă rii de care 
operatorul de salubrizare, in locurile stabilite de autoritatile locale membre ale Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"si amenajate în acest scop ş i unde exist ă  că i de acces 
pentru mijloacele de transport. Dac ă  acest lucru nu este realizabil, din cauza spatiului limitat, 
deseurile vor fi aduse de detin ă tor in alte locuri special stabilite de autoritatea administratiei publice 
locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"sau direct la mijlocul de 
transport in locul/la data/ora stabilite, astfel inc ă t s ă  nu fie incomodată  circulatia rutier ă . 
(6) Colectarea deseurilor voluminoase se poate face si direct de la detin ă torul acestora, îri urma 
solicită rii adresate c ă tre operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicelor si cantit ă tilor 
acestora. in aceast ă  situatie, operatorul de salubrizare poate s ă  stabilease ă  o alt ă  dat ă  si or cleat cea 
aprobată  de autoritatile administratiei publice locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara „ECOO 2009", in cadrul programelor de colectare a deseurilor voluminoase, dac ă  
operatia de colectare, prin eorelarea volumului deseurilor preluate si capacitatea de transport 
afectat ă , se justific ă  din punct de vedere economic. 
(7) Operatorul trebuie s ă  aibă  un sistem de evidentă  a gestion ă rii deseurilor voluminoase din care s ă  
rezulte: 

a) data In care s-a real izat colectarea, transportul si depozitarea la instalatia de tratare; 
b) punetele de colectare de unde s-a f ă cut colectarea; 
c) eantită tile totale preluate de la populatie, persoane juridice de drept public si privat; 
d) cantită tile de deseuri rezultate în urma trat ă rii, pe sortimente; 
e) cantit ă tile  cc urmeaz ă  a fi transportate la depozitul de deseuri. 

Art. 28 

(I) Transportul deseurilor, In funetie de tipul acestora, se realizeaz ă  numai de operatorul serviciului 
de salubrizare care trebuie s ă  utilizeze autovehicule destinate acestui soap, aeoperite si prev ă zute cu 
dispozitive de golire automat ă  a recipientelor de colectare, care s ă  nu permită  impră stierea 
deseurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide in timpul transportului. 
(2) Starea tehnic ă  a autovehiculelor trebuie s ă  fie corespunz ă toare circulatiei pe drumurile publice si 
să  prezinte o bună  etanseitate a benelor de inc ă rcare, fait scurgeri de levigat sau alto lichide. 
(3) Autovehiculele care transport ă  deseuri municipale trebuie s ă  aibă  un aspect ingrijit si s ă  fie 
personalizate cu sigla operatorului. 
(4) Autovehiculele trebuie s ă  aib ă  dimensiunile adaptate la conditiile de drum, structura localit ă tilor 
si structura arhitectural ă  a diferitelor cl ă diri, dotarea tehnic ă  necesar ă  pentru interventie in cazul 
unor accidente sau defectiuni ap ă rute in timpul transport ă rii deseurilor. 
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(5) Personalul operativ care deserveste mijloacele auto trebuie s ă  fie instruit pentru efectuarea 
transportului în conditii de sigurant ă , să  detină  toate documentele de insotire si s ă  nu abandoneze 
deseurile pe traseu. 
(6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus rise pentru s ă nkatea 
populatiei si a mediului, care au fost aprobate de autoritatile administratiei publice locale membre 
ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", Pentru minimizarea distantelor de 
transport se vor utiliza statiile de transfer. 
(7) Autoritatile administratie publice membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 
2009", stabilesc arterele ş i intervalul orar de eolectare a deseurilor munieipale in funetie de trafic si 
de posibilit ă tile de acces ale operatorului la spatifle de colectare. 
(8) Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor ş i utilizarea eficient ă  a parcului de 
autovehicule, autoritatile administratiei publice locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara ECOO 2009" vor analiza oportunitatea colect ă rii deseurilor municipale 
(9) Vehieulele vor fi intretinute astfel inc ă t să  corespund ă  scopului propus, benele si containerele 
vor fi sp ă late trimestrial ş i vor fi dezinfectate trimestrial in interior ş i la exterior, conform norm,elor 
tehnice precizate de produc ă tor sau in actele normative in vigoare, numai in spatiile care sunt dotate 
Cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din sp ă lare, separat de sistemul de canalizare al 
localitkii. Apele uzate provenite din sp ă latul autovehieulelor vor Ii transportate la statia de epurare 
a apelor uzate a localit ă tilor care detin astfel de statii,dac ă  nu exist ă  statie de epurare proprie, 
(10) in situatia in care, ea urmare a executiei unor lucr ă ri planifieate la infiastructura tehnieo-
edilitară , este impiedicat ă  utilizarea punctelor de colectare stabilite ş i/sau accesul autovehiculelor 
destinate transportului deseurilor rnunieipale si/sau al oric ă rui alt tip de deseu, operatorul, pe baza 
notific ă rii transmise de autoritatile administratiei publice locale membre ale Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", trebuie sâ anunte utilizatorii cu cel putin 5 zile inainte 
despre situatia intervenit ă , durata acesteia, punctele de colectare care se utilizeaz ă  temporar in 
această  perioad ă  ş i pro gramul de colectare. 
(11) Pe toată  această  perioad ă  operatorul are obligatia s ă  doteze punctele de coleetare care urmeaz ă  
a fi folosite temporar de utilizatorii afectati cu recipiente suficiente ş i să  reduc ă  intervalul intre cloud 
colectă ri succesive, dac ă  este cazul. 
(12)in cazul aparitiei unor intemperii  cc au ca efect intreruperea serviciului sau diminuarea 
cantit ă tilor contractate de la utilizatori, operatorul are obligatia s ă  anunte această  situatie si s ă  
factureze numai cantit ă tile sau serviciile efectiv realizate. 

Art. 30 

Operatorii economic! produc ă tori de deseuri, precum ş i operatorii eeonomici specializati in 
coneeperea si proiectarea activitkilor telmologice ee pot genera deseuri au urm ă toarele 

a) s ă  adopte, Inc ă  de la faza de coneeptie si proiectare a unui produs, solu ţ iile ş i tehnologiile de 
eliminare sau de diminuare in minimum posibil a producerii deseurilor; 

b) s ă  in mă surile neeesare de reducere la minimum a cantitkilor de deseuri rezultate din 
activitkile existente; 

e) s ă  nu amestece de ş eurile periculoase cu de ş euri nepericuloase; 
d) s ă  nu genereze fenornene de poluare prin dese ă rc ă ri necontrolate de deseuri in mediu; 
e) să  ia mă surile necesare astfel Inca eliminarea deseurilor s ă  se fac ă  in conditii de respectare a 

reglementă rilor privind protectia populatiei, a mediului ş i a prezentului regulament; 
0 s ă  nu abandoneze de ş eurile ş i să  nu le depoziteze in locuri neautorizate; 
g) să  separe de ş eurile inainte de colectare, in vederea valorific ă rii sau elimină rii ace stora, 

Art. 31 
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Operatorii care presteaz ă  activitatea de colectare si transport al deseurilor municipale au si 
urmă toarele 

a) s ă  detin ă  toate documentele necesare de insotire a de ş eurilor transportate, din care s ă  rezulte 
provenienta de ş eurilor/locul de ine ă reare, tipurile de deseuri transportate, locul de destinatie si, 
după  caz, cantitatea de deseuri transportate ş i codificarea acestora conform legii; 

b) s ă  foloseasc ă  traseele cele mai scurte si/sau Cu eel mai redus rise pentru s ă nă tatea populatiei 
ş i a mediului si care au fost aprobate de autorit ă tile administratiei publice locale membre ale 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"; 

c) să  nu abandoneze de ş euri pe traseu ş i s ă  le ridice in totalitate pe cele ale utilizatorilor sau cele 
existente pe traseul de colectare ş i transport, Cu exceptia celor periculoase care nu sunt inglobate in 
de ş eurile municipale; 

d) să  informeze populatia privind colectarea separat ă  a deseurilor, precum ş i modalit ă tile de 
prevenire a gener ă rii de ş eurilor. Informarea ş i constientizarea populatiei se va realiza prin campanii 
de informare ş i con ş tientizare, prin distributia de pliante, bro ş uri, afise, prin activit ă ti educative, 
prin clipuri publicitare la radio ş i televiziune. 

SECTIUNEA 2: Colectarea ş i transportul de ş eurilor provenite din locuinte, generate de 
activit ă ti de rearnenajare ş i reabilitare interioar ă  ş i/sau exterioar ă  a acestora 

Art. 32 

Deseurile din construetii provenite de la populatie sunt deseuri solide generate de activit ă ti de 
reamenajare ş i reabilitare interioar ă  si/sau exterioar ă  a locuintelor proprietate individual ă . in mod 
uzual, aceste de ş euri contin beton, ceramic ă , eă ră tnizi, tigle, materiale pe baz ă  de ghips, lemn, 

materiale plastice, metale, materiale de izolatie ş i altele asemenea. 

Art. 33 

(1) De ş eurile din construe -0i provenite de la populatie se colecteaz ă  prin grija detin ă torului si sunt 
transportate de Care operator in baza unui contract de prest ă ri servicii la depozitul de deseuri. 
(2) Colectarea deseurilor din constructii se realizeaz ă  numai in containere standardizate acoperite, 
fiind interzis ă  abandonarea/deversarea acestor deseuri in recipientele sau containerele in care se 
depun de ş eurile municipale. 
(3) Transportul de ş eurilor din constructii provenite de la populatie se realizeaz ă  in containerele in 
care s-a realizat colectarea sau in mijloace de transport prev ă zute cu sistem de acoperire a 
ine ă rcă turii, pentru a nu avea be degajarea prafului sau impr ăş tierea acestora in timpul 
transportului. 
(4) in cazul de ş eurilor din constructii prin a c ă ror manipulare se degaj ă  praf se vor lua m ă surile 
necesare de umectare, astfel incat cantitatea de praf degajat ă  in aer s ă  fie sub concentratia admis ă . 
(5) Eliberarea autorizatiilor de construire/desfiintare de Care serviciile de urbanism ale unitatilor 
administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"vor 
avea in vedere posibilitatea incheierii unui Contract de prestare a serviciului de colectare,transport 
si depozitare a de ş eurilor rezultate din activit ă ti de constructii ş i demolă ri incheiat cu operatorul. 
(6) Titularul autorizatiei de construire/desfiintare emise de care autoritatea administratiei publice 
locale de e ă tre instituţ iile abilitate s ă  autorizeze lucr ă rile de constructii cu caracter special, daca nu 
prezinta un Contract de prestare a serviciului de colectare, transport si depozitare a de ş eurilor 
rezultate din activit ă ti de constructii ş i demol ă ri,incheiat cu operatorul,are obligatia de a avea un 
plan de gestionare a de ş eurilor din activită ti de construire si/sau desfiintare, dup ă  eaz, prin care se 
instituie sisteme de sortare pentru de ş eurile provenite din activit ă ti de constructie ş i desfiintare, eel 
putin pentru lemn, materiale minerale - beton, c ă ră midă , gresie ş i ceramic ă , piatr ă , metal, sticl ă , 
plastic si ghips pentru reeiclarea/reutilizarea lor pe amplasament, in rn ă sura in care este fezabit din 
punct de vedere economic, nu afecteaz ă  mediul inconjură tor ş i siguranta in constructii, precum ş i de 
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a lua m ă suri de promovare a demol ă rilor selective pentru a permite eliminarea ş i manipularea in 
conditii de sigurant ă  a substantelor periculoase pentru a facilita reutilizarea $i recielarea de inalt ă  
calitate prin eliminarea materialelor nevalorifieabile. 
(7) Titularii pe numele c ă rora au fost emise autorizatii de construire ş i/sau desfiintare potrivit 
prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut ă rii lucră rilor de constructii, republicat ă , cu 
modific ă rile $i completă rile ulterioare, daca nu prezinta un Contract de prestare a serviciului de 
colectare, transport si depozitare a deseurilor rezultate din activit ă ti de constructii ş i 
demolă ri,ineheiat cu operatorul, au obligatia s ă  gestioneze de ş eurile din constructii $i desfiint ă ri, 
astfel Inc& s ă  ating ă  un nivel de preg ă tire pentru reutilizare, recielare ş i alte operatiuni de 
valorificare material ă , inclusiv operatiuni de rambleiere care utilizeaz ă  deseuri pentru a inlocui alte 
materiale, de minimum 70% din masa de ş eurilor nepericuloase provenite din activit ă ti de 
constructie ş i desfiint ă ri, cu exceptia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 
din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de 
stabilire a unei liste de de ş euri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European $i a 
Consiliului. 
(8) De ş eurile rezultate din constructii, care nu sunt poluante, cum ar fi p ă mă ntul ş i roeile excavate 
in cadrul lucr ă rilor de s ă pă tură , pot fi utilizate, cu acordul autoritatilor publice locale membre ale 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", la alte lucr ă ri de constructie, in agricultur ă  
sati silvicultur ă , amenaj ă ri hidrotehnice, constructia drumurilor,ete. 
(9) Produc ă torul de de ş euri se adreseaz ă  operatorului serviciului de salubrizare, intre cele dou ă  p ă rti 
ineheindu-se un Contract de prest ă ri servicii, aplic ă ndu-se tarifele aprobate de adunarea generala a 
mernbrilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009". 
(10) Operatorul serviciului de salubrizare va asigura containere metalice in functie de cantitatea de 
deFuri de constructii generat ă  de produc ă tori. 

Art. 34 

Eliminarea de ş eurilor se face la depozitele de deseuri, în eetoarele stabilite pentru depozitarea 
de ş eurilor din coustructii ş i demol ă ri, cu respectarea conditiilor impuse de tehnologia de depozitare 
controlat ă . 

Art. 35 

(1) De ş eurile rezultate din constructii, care contin azbest, nu se amestec ă  cu celelalte de ş euri ş i vor 
fi colectate separat, in a ş a fel 'fuck s ă  nu se degajeze fibre din material; personalul care realizeaz ă  
aceast ă  operatic va purta eehipament de protectie, special, pentru lucrul cu azbestul. 
(2) Containerele in care se colecteaz ă  de ş eurile periculoase din constructii trebuie s ă  fie prev ă zute 
cu semne conventionale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substantelor otr ă vitoare $i s ă  
fie inscriptionate Cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE". 

Art. 36 

Este interzis ă  abandonarea $i depozitarea de$eurilor din construe -0i $i demol ă ri pe domeniul public 
sau privat al autoritatilor administratiei publice locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara „ECOO 2009". 
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SECTIUNEA 3: Organizarea prelucrArii, neutraliz ă rii ş i valorifică rii materiale ş i energetice a 
de ş eurilor 

Art. 37 

(1) Indiferent de natura de ş eurilor, acestea vor fî supuse unui proces de prelucrare, neutralizare ş i 
valorificare material ăş i energetic. 
(2) Operatorii trebuie s ă  iş i organizeze activitatea astfel Inc& s ă  se asigure un grad cit mai mare de 
valorificare a de ş eurilor. 
(3) Metodele ş i tehnologiile de valorificare a de ş eurilor trebuie &ă  respecte legislatia in vigoare ş i 
fie in concordatrt ă  Cu planurile de gestionare a de ş eurilor la nivel national, regional, judetean ş i al 
municipiului Bucure ş ti, după  caz. 

Art. 38 

(1) De ş eurile biodegradabile colectate separat, inclusiv cele preponderent vegetale provenite din 
parcuri, gr ă dini, curti ş i alte spatii verzi stint transportate la statia de compostare pentru obtinerea de 
compost, care trebuie s ă indeplineasc ă  conditiile de calitate pentru utilizarea sa In agricultur ă . 
(2) Statiile de compostare sunt operate astfel incat sa se obtina compost, care sa indeplinesca 
conditiile de calitate pentru utilizarea sa in agricultura. 
(3) Gazele de fermentare ş i apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se capteaz ăş i se 
dirijeaz ă  spre instalatii adecvate de tratare ş i neutralizare. 

Art. 39 

În cazul gospod ă riilor individuale din mediul rural ş i al celor din zonele periferice ale localit ă tilor 
din mediul urban se pot amenaja instalatii proprii de neutralizare prin compostare in amenaj ă ri 
proprii, care 1111 polueaz ă  mediul ş i nu produc disconfort, amplasate la cel putin 10 m de locuinte, in 
incinta gospodă riei. 

Art. 40 

Instal*le de incinerare a de ş eurilor vor trebui s ă  aibă  autorizatii de functionare conform legislatiei 
in vigoare, asigurandu-se monitorizarea emisiilor de gaze reziduale in atmosfer ă . 

Art. 41 

(1) in vederea pred ă rii de ş eurilor municipale ş i a celor asimilabile acestora la instalatiile de 
incinerarc In vederea neutraliz ă rii, operatorul trebuie s ă . Intocmeasc ă  documentatia necesar ă  
acceptă rii acestora in vederea trat ă rii termice, în conformitate cu actele normative in vigoare. 
(2) Operatorul trebuie s ă  determine masa fiec ă rei categorii de de ş euri, conform clasific ă rii 
prev ă zute in acteie normative in vigoare, inainte s ă  Sc accepte receptia de ş eurilor In instalatia de 
incinerare sau de coincinerare. 
(3) Trebuie cunoscute: 

a) compozitia fizic ă  ş i, in mă sura posibilului, compozitia chimic ă  a de ş eurilor; 
b) toate celelalte informatii care permit s ă  se aprecieze dac ă  sunt apte s ă  suporte tratamentul de 

incinerare; 
c) riscurile inerente de ş eurilor, substantele cu care ele nu pot fi amestecate ş i rnă surile de 

precautie cc trebuie luate in momentul manipul ă rii lor. 
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Art. 42 

Operatorul va defini in procedurile operationale proprii modul de preluerare, neutralizare ş i 
valorificare material ăş itsau energetic ă  a de ş eurilor, astfel trick cantitatea de deseuri depozitate s ă  fie 
minimă . 

SECTIUNEA 4: Operarea/Administrarea statiilor de transfer pentru deseurile tnunicipale 

Art. 43 

În vederea optimiz ă rii costurilor de transport se vor utiliza statii de transfer al de ş eurilor, cu sau fă ră  
sistem de compactare. 

Art. 44 

Proiectarea si construirea statiilor de transfer se realizeaz ă  in concordanta cu cerintele din Planul 
Judetean de gestiune a De ş eurilor — judetul Ialomita. 

Art. 45 

Operarea statiilor de transfer se va realiza de c ă tre operatori numai dup ă  obtinerea avizelor ş i 
autorizatiilor solicitate prin actele normative In vigoare. 

Art. 46 

Operatorii vor asigura transferul din statiile de transfer c ă tre instalatiile de tratare a deseurilor 
rnunicipale colectate separat, f ă ră  amestecarea acestora. 

Art. 47 

Transportul de ş eurilor din zona de colectare la statia de transfer se va face numai de c ă tre operatori 
licentiati de A.N.R.S.C. pentru activitatea de colectare separat ă  si transport separat al de ş eurilor 
rnunicip ale. 

Art. 48 

Stocarea temporar ă  in statiile de transfer a de ş eurilor biodegradabile se face pentru maximum 24 
ore. 

SECTRINEA 5: Sortarea deseurilor municipale  în statiile de sortare 

Art. 49 

(1) De ş eurile de hartie si carton, de plastic ş i metal colectate separat de la toti produc ă toril de 
deseuri pe teritoriul autoritatilor publice locale inembre ale Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara „ECOO 2009", se transport ă  că tre statia de sortare numai de c ă tre operatorii 
licentiati A.N.R.S.C. care au contracte de delegare a gestiunii incheiate cu Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara „ECOO 2009"sau, in cazul gestiunii directe, au hot ă rare de dare in administrare a 
acestei activ 46.0. 
(2) Sortarea se realizeaz ă  pe tipuri de materiale, in functie de cerintele de calitate solicitate de 
op eratorii reciclatori. 
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(3) in situatia in care transportul deseurilor sortate de la statia de sortare e ă tre instalatiile de tratare, 
inclusiv reciclare, nu face obiectul unui contract de delegare, aceste servicii se asigur ă  de c ă tre 
operatorii economici care au contracte de vanzare-eump ă rare incheiate cu operatorul statiei de 
sortare, in conditiile legii. 

Art. 50 

(1) Deseurile de stiel ă  colectate separat de la produc ă torii de deseuri vor fi transportate de c ă tre 
operatorii de salubrizare la spatiile de stocare temporar ă , special amenajate in incinta statiilor de 
sortare sau a statiilor de transfer. 
(2) Operatorii statiilor de tratare, respectiv ai statiilor de transfer asigur ă  predarea c ă tre operatorii 
reciclatori a deseurilor de sticl ă  eolectate separat. 

Art. 51 

Operatorii care asigur ă  activitatea de sortare a deseurilor au si urm ă toarele obligatii specifice: 
a) să  detină  spatii special amenajate pentru stocarea temporar ă  a deseurilor ce urmeaz ă  a fi 

sortate, în conditiile prev ă zute de legislatia in vigoare; 
b) s ă  asigure valorificarea intregii cantit ă ti de deseuri sortate, evitAnd formarea de stoeuri; 
c) să  foloseasc ă , pentru sortarea deseurilor, tehnologii si instalatii care indeplinesc conditiile 

legate privind functionarea acestora; 
d) s ă  se ingrijeasc ă  de eliminarca reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deseurilor. 

Art. 52 

Spatiile In care se desfă soară  activitatea de sortare vor trebui s ă  indeplineasc ă  cel putin urtn ă toarele 
conditii: 

a) s ă  dispună  de o platform ă  betoriat ă  Cu 0 suprafat ă  suficient ă  pentru prinairea deseurilor si 
pentru stocarea temporar ă , separat ă , a fiec ă rui tip de deseu reeiclabil; 

b) să  fie prev ă zute cu Cantu electronic de cânt ă rire a autovehiculelor, cu transmisia si 
inregistrarea datelor la dispecer si cu verificarea metrologic ă  in termenul de valabilitate; 

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

d) s ă  aibă  instalatie de sp ă lare si dezinfectare; 
e) să  fie prev ă zute cu instalatii de tratare a apelor uzate, conform normativelor in vigoare, sau s ă  

existe posibilitatea de transportare a acestora la statiile de epurare a apelor uzate apartin ă nd 

1) s ă  fie prev ă zute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate; 
g) să  existe posibilitatea de acces in fiecare zon ă  de stocare, fă ră  a exista posibilitatea de 

contaminare reciproc ă  a diferitelor tipuri de deseuri; 
h) să  existe grupuri sanitare ş i vestiare conform normativelor in vigoare; 
1) să  fie dotate cu instalatie de iluminat corespunz ă toare care s ă  asigure o luminant ă  necesar ă  

asigur ă rii activit ă tii in once perioad ă  a zilei; 
j) să  fie prev ă zute cu instalatii de detectie si de stins ineendiul; 
k) să  tie prev ă zute cu instalatii de pres are ş i balotare pentru diferite tipuri de materiale 

reciclabile. 
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SECTIUNEA 6: Organizarea trat ă rii mecano-biologice a dewurilor municipale 

Art. 53 

(1) in cadrul statiei de tratare mecano-biologic ă  se primesc, in vederea trat ă rii prin procedee 
mecanice ş i biologice, numai fractia umed ă  din de ş eurile municipale (deseuri reziduale colectate in 
amestec cu de ş euri biodegradabile). Nu sunt acceptate la tratare de ş eurile reciclabile colectate 
separat ş i de ş eurile periculoase. 
(2) Biode ş eurile colectate separat sunt acceptate la statiile de tratare mecano-biologic ă  numai dac ă  
acestea sunt dotate cu celule special amenajate pentru producerea de compost. 

Art. 54 

(1) Instalatiile de tratare mecanic ă  se opereaz ă  astfel incat s ă  se separe mecanic componenta 
biodegradabil ă  din de ş eurile municipale de materialele care nu pot fi tratate biologic sau care se 
descompun greu, inclusiv de metalele feroase ş i neferoase cu potential de valorificare. 
(2) Deseurile reciclabile care sunt recuperate in urrna procesului de separare vor fi colectate, stocate 
temporar ş i transportate spre instalatiile de valorificare. 
(3) Pregă tirea pentru omogenizare a componentei biodegradabile se face prin m ă runtire. 

Art. 55 

Instalatiile de tratare biologic ă  se opereaz ă  astfel inc ă t din componenta biodegradabil ă  să  se obtin ă  
compost ş i/sau o fractie biostabilizat ă  cc poate ft utilizat ă  ca material de umplere on transportat ă  la 
depozitul conform. 

Art 56 

Fractia biostabilizat ă  rezultat ă  din procesul de tratare biologic ă  poate ft preg ă tită  prin procedee 
ulterioare de tratare mecanic ă in combustibil altemativ Cu potential de valorificare energetic ă , in 
industria cimentului sau in cadrul incineratoarelor de de ş euri. 

Art. 57 

Biogazul rezultat din procesele de tratare biologic ă  se capteaz ă  ş i se dirijeaz ă  spre instalatii 
adecvate de tratare ş i neutralizare. 

Art. 58 

Apele uzate rezultate din procesele de tratare biologic ă  sunt colectate ş i gestionate conform 
prevederilor din autorizatiile de gospod ă rire a apelor. 

Art. 59 

Pentru protectia ş i prevenirea polu ă rii solului, toate suprafetele din cadrul statiei de tratare mecano-
biologică  trebuie s ă  fie betonate. 

Art. 60 

(1) Operatorul statiei de tratare mecano-biologic ă  are obligatia de a monitoriza urm ă torii 
parametri: 
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a) cantitatea ş i tipul de de ş euri intrate in statie; cantitatea de de ş euri ş i datele de identificare ale 
vehiculului vor fi notate intr-un registru de evident ă ; 

b) tipul ş i cantit ă tile de de ş euri reciclabile generate pe amplasament; 
e) cantitatea ş i calitatea de ş eurilor stabilizate din punct de vedere biologic; 
d) cantitatea de ş eurilor reziduale, transportate pentru eliminare la depozit. 

(2) Operatorii statiilor de tratare mecano-biologic ă  vor defini in procedurile operationale proprii 
rnodul de valorific are a de ş eurilor/materialelor rezultate, astfel ineat cantitatea de de ş euri 
reziduale trimis ă  la depozit s ă  Be minima.. 

SECTIUNEA 7: Mă turatul, sp ă latul, stropirea ş  intretinerea că ilor publiee 

Art. 61 

(1) Operatiunile de mă turat manual ş i rnecanizat, cur ă tare ş i ră zuire a rigolelor, sp ă lare, stropire ş i 
intretinere a c ă ilor publice se realizeaz ă  in scopul p ă stră rii unui aspect salubru al domeniului public. 
(2) in vederea reducerii riscului de imboln ă vire a populatiei ca urmare a actiunii patogene a 
microorganismelor existente in praful stradal, Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara „ECOO 2009", va stabili intervalul orar de efectuare a operatiunilor de stropire, 
mă turare ş i spă lare a că ilor publice. Intervalul orar ş i ordinea de prioritate vor fi alese astfel luck s ă  
se evite intervalele orare in care se produc aglomeratii umane in zonele in care se efectueaz ă  aceste 
activit ă ti. De regul ă , intervalul orar recomandat pentin efectuarea operatiunilor de stropire, m ă turare 
ş i spă lare va fi intre orele 22,00-6,00 pe arterele care au sistem de iluminat public corespunz ă tor. 
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) operatiile de stropire ş i spalare nu Sc realizeaz ă  in acele 
zile in care plou ă  pe toată  perioada zilei. 
(4) Arterele de eirculatie, zilele din eursul s ă ptam ă nii ş i numă rul de treeeri in ziva respectiv ă  pe/in 
care se executa activitatea de stropit, m ă turat ş i spă lat sunt cele cuprinse hi caietul de sarcini al 
a erviciului. 
(5) Mă turatul se efectueaz ă  pe o lă time de minimum 2 metri de la bordur ă  sau de la rigola central ă , 
astfel 'Meat cantitatea de praf care se poate riclica in aer ea urmare a deplas ă rii autovehiculelor sau 
actiunii v ă ntului s ă  nu dep ăş easc ă  concentratia de pulberi admis ă  prin normele in vigoare. 
(6) Pentru evitarea form ă rii prafului ş i pentru crearea unui climat citadin igienic, operatia de 
mă turare va fi precedat ă  de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu ap ă , dac ă  praful nu este 
umectat ca unnare a conditiilor naturale sau dac ă  temperatura exterioar ă , in zona mă turata, nu este 
mai mica cleat cea de inghet. 
(7) in cazul efectu ă rii unor lucră ri edilitare in carosabil/pe trotuare, pe o strada/un tronson de strad ă  
pe care nu se intrerupe total circulatia auto, operatorul de salubrizare este obligat s ă  efectueze rtumai 
operatiile de salubrizare manual ă  ş i intretinere, pe perioada c ă nd se efectueaz ă  aceste lucr ă ri 
edilitare. 
(8) in cazul efectu ă rii unor lucrari edilitare in carosabil/pe trotuare pe a stradalun tronson de strad ă  
pe care se intrerupe total circulatia auto, operatorul de salubrizare nu va efectua operatiile de 
salubrizare stradal ă  pe perioada când se efectueaz ă  aceste luer ă ri edilitare. Mentinerea st ă rii de 
salubritate a str ă zii/tronsonului de strad ă  cade in sarcina constructorului. 
(9) Autorit ă tile administratiei publice locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
„ECOO 2009", prin administratorii retelelor stradale din localitate, au obligativitatea ca la predarea 
amplasamentului c ă tre constructor s ă  invite ş i reprezentantul operatorului de salubrizare stradal ă  
care actioneaz ă  pe artera cc va fi supus ă  lucră rilor edilitare in carosabil/trotuare. 
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Art. 62 

(1) Mă turatul manual se aplic ă  pe carosabil, pe trotuare, în piete ş i in hale de desfacere a produselor 
agroalimentare, in locuri de parcare sau pe suprafete anexe ale spatiilor de circulatie, de odihn ă  or 
de agrement in toate cazurile in care nu se poate realiza m ă turatul mecanic. 
(2) Din punctul de vedere al imbr ă că mintei spatiilor de circulatie, de odihn ă  sau de agrement, 
mă turatul se realizeaz ă  pe suprafete neimbr ă cate sau imbr ă cate cu asfalt, pavele Cu rosturi 
bituminoase, pietre de eau, macadam. 
(3) intretinerea eur ă teniei str ă zilor in timpul zilei se efectueaz ă  pe toată  durata zilei ş i cuprinde 
operatiunile de m ă turat stradal, al spatiilor verzi stradale, al spatiilor de agrement ş i odihn ă , al 
parc ă rilor, precum ş i colectarea ş i indepă rtarea obiectelor aruncate pe jos sau in co ş urile de gunoi ş i 
In scrumiere, în scopul p ă stră rii unui aspect salubra al dorneniului public. 
(4) Operatiunea de mă turat mecanizat se efectueaz ă  pe toat ă  perioada anului, en exceptia perioadei 
In care se efectueaz ă  cură tatul z ă pezii sau in care temperatura exterioar ă  este sub cea de inghet. 
(5) Coleetarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de m ă turat manual se va face in 
recipiente acoperite, amplasate in conditii salubre, in spatii special amenajate, ş i se vor transporta Cu 
mijloace de transport adecvate. 
(6) Se interzice depozitarea temporar ă  a reziduurilor stradale, intre momentul colect ă rii ş i eel al 
transportului, direct pe sol sau in saci depu ş i pe trotuare, scuaruri, spatii verzi on altele asemenea. 
(7) De ş eurile reziduurile stradale rezultate din activitatea de m ă turat, dac ă  nu au fost amestecate cu 
de ş eurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de de ş euri, fail a fi necesar ă  efectuarea 
operatiei de sortare. 

Art. 63 

(1) Perioada de realizare a stropitului este, de regul ă , de la 1 aprilie p ă nă  la 1 
octombrie, perioad ă  cc poate 11 modificat ă  de Asociatia de DezvoltareIntercomunitara „ECOO 
2009", in functie deconditiile meteorologiee concrete. 
(2) Este interzis ă  efectuarea operafilor de stropire ş i spă lare in perioada in care, conform prognozei 
meteorologice, este posibil ă  formarea poleiukti. 
(3) La executarea operatiei de stropire se va avea in vedere s ă  nu fie afectati pietonii, 
autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona in care actioneaz ă  
utilajul cc realizeaz ă  operatiunea. 

Art. 64 

(1) Operatiunea de sp ă lare se execut ă  ată t pe partea carosabil ă , c ă t ş i pe trotuare, dup ă  terminarea 
operatiei de m ă turare ş i cură tare a rigolelor. 
(2) Spă latul se realizeaz ă  cu jet de ap ă  cu presiune ridicat ă , fund interzis sp ă latul cu furtunul 
racordat la hidrantii stradali sau la autocisternele care nu sunt prev ă zute cu instalatiile necesare s ă  
realizeze presiunea prescris ă . 
(3) Operatiunea de sp ă lare se execut ă  in tot timpul anului, in functie de conditiiie meteorologice 
concrete ş i la o temperatur ă  exterioar ă  de cel putin 7°C. 
(4) Este interzis ă  operatia de sp ă lare sau stropire in anotimpul c ă lduros, in intervalul orar 13,00- 
17,00, dac ă  indicele de confort termic dep ăş e ş te pragul valorie de 75 de unit ă ti. 
(5) Pentru asigurarea conditiilor prev ă zute la alin. (4) ş i pentru planificarea operatiilor de stropire ş i 
spă lare, operatorii de salubrizare vor intreprinde toate m ă surile necesare ca in perioada de var ă  s ă  
cunoasc ă  valoarea indieelui de confort la ora 12,00 ş i prognoza pentru perioada imediat urm ă toare 
de cloud zile de la Administratia National ă  de Meteorologic. 
(6) Operatorul are obligatia s ă  anunte Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", dup ă  
caz, despre toate situatiile in care este impiedicat ă  realizarea operatiilor de sp ă lare, stropire sau 
mă turare. 
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(7) Cur ă tatul rigolelor se realizeaz ă  anterior sau concomitent Cu operatia de m ă turare. Ră zuirea 
rigolelor de p ă rriă nt se realizeaz ă  cu frecventa stabilit ă  in caietul de sarcini, dar nu mai putin de o 
dată  pe lună . 
(8) Lă timea medie pe care se aplic ă  cură tarea rigolelor este de 0,75 m, m ă surată  de la bordur ă  spre 
axul median al str ă zii. 

Art. 65 

(1) Pentru realizarea operatiunii de stropire sau sp ă lare se utilizeaz ă  numai ap ă  industrial ă  luată  din 
punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu ap ă  ş i de canalizare al unitatilor 
administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"sau din 
apele de suprafat ă  sau de ad ă ncinae, cu aprobarea autorit ă tilor administratiei publice localemembre 
ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", pe baza avizului sanitar. 
(2) in cazul in care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrial ă , se poate 
folosi ş i ap ă  prelevată  de la hidrantii stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu 
apă  ş i de canalizare. 
(3) in toate situa ţ iile, alimentarea cu ap ă  industrială  sau potabil ă  se realizeaz ă  pe baza unui contract 
incheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu ap ă  ş i de canalizare. 
(4) Substantele utilizate in procesul de sp ă lare trebuie s ă  fie aprobate de Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara „ECOO 2009". 

SECTIUNEA 8: Cură tarea ş i transportul z ă pezii de pe chile publice ş  mentinerea in 
functiune a acestora pe timp de pole sau de inghet 

Art. 66 

(1) Operatorul care presteaz ă  activitatea de cur ă tare ş i de transport al z ă pezii i ş i va organiza 
sistemul de informare ş i control asupra st ă rii drumurilor, precum ş i a modului de preg ă tire ş i 
actionare pe timp de iarn ă . 
(2) Pentru asigurarea circulatiei rutiere ş i pietonale in conditii de sigurant ă  in timpul iernii, 
operatorul va intocmi anual un program comma de actiune Cu autoritatile administratiei publice 
locale membre aleAsociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", pdn ă  la 1 octombrie, 
pentru actiunile necesare privind desz ă pezirea, prevenirea ş i combaterea poleiului, care va cuprinde 
mă suri: 

a) preg ă titoare; 
b) de prevenire a inz ă pezirii ş i mă suri de desz'ă pezire; 
c) de prevenire ş i combatere a poleiului. 

Art. 67 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", impreun ă  cu operatorul, va lua m ă surile de 
organizare a interventiilor pe timp de iarn ă , care constau in: 

a) stabilirea nivelurilor de prioritate de interventie pe str ă zile din cadrul localită tilor ş i dotarea 
necesară  desză pezirii pe timp de iarn ă ; 

b) organizarea unit ă tilor operative de actiune; 
c) intocmirea programului de pregă tire ş i actiune operativ ă  in timpul iernii. 

Art. 68 

La nivelul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"se va intocmi anual, p ă nă  la data 
de 1 noiembrie, programul de preg ă tire ş i actiune operativ ă  in timpul iernii, care va cuprinde cel 
putin: 
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a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburantilor ş i lubrifiantilor; 
b) centralizatorul utilajelor ş i mijloacelor de desz ă pezire, combatere polei ş i incă rcare a z ă pezji; 
c) lista str ă zilor ş i a tronsoanelor de str ă zi pe care se va actiona; 
d) lista str ă zilor ş i a tronsoanelor de str ă zi pe care se va actiona cu prioritate; 
e) lista stră zilor pe care se afl ă  objective sociale (cre ş e, gră dinite, amine de b ă trani, statii de 

salvare, spitale, unit ă ti de invă tă mant); 
f) lista mijloacelor de comunicare; 
g) lista persoanelor responsabile de indeplinirea programului, cu adresa ş i numerele de telefon 

de la serviciu ş i de acas ă ; 
h) lista mobilierului stradal, Cu precizarea localiz ă ríi capacelor c ă minelor de eanalizare ş i a 

gurilor de seurgere; 
i) lista statiilor ş i refugiilor de transport in comun; 
j) lista locatiilor de depozitare a z ă pezii; 
k) dispunerea spatiilor pentru adunarea ş i odihna personalului. 

Art. 69 

Operatiuni le de cur ă tare ş i transport al z ă pezii ş i de actionare cu materiale antiderapante se 
realizeaz ă  obligatoriu pe str ă zile sau tronsoanele de str ă zi in pant ă , poduri, pe str ă zile sau 
tronsoanele de str ă zi situate de-a lungul lacurilor ş i al cursurilor de ap ă . 

Art. 70 

(1) indep ă rtarea z ăpezii se va realiza atat manual, cat ş i mecanizat, in functie de conditiile specifice 
din teren. 
(2) indep ă rtarea z ăpezii manual se efectueaz ă  atat ziva, cat ş i noaptea, in functie de necesit ă ti, cu 
respectarea instructiunilor de securitate ş i s ă nă tate a muncii. 
(3) Operatorii serviciului de salubrizare vor avea conventii ineheiate cu Administratia National ă  de 
Meteorologic, pentru a cunoa ş te zilnic prognoza pentru urm ă toarele 3 zile privind evolutia 
temperaturij nocturne ş i diurne ş i a cantit ă tilor de precipitatii sub forma de z ă padă . 
(4) in functie de prognoza meteorologic ă  primită , operatorul va actiona preventiv pentru 
preintampinarea depunerii stratului de z ă padă  ş i a formă rii poleiului. 

Art. 71 

(1) in cazul depunerii stratului de z ă pad ă  ş i formă rii ghetii, arterele de circulatie a mijloacelor de 
transport in comun, spatiile destinate travers ă rii pietonale a stră zilor, trotuarele din dreptul statiilor 
mijloaeelor de transport in comun, respectiv refugiile de pietoni ale statiilor de tramvai, c ă ile de 
acces la institutiile publice, statiile de metrou ş i unită tile de alimentatie public ă  trebuje s ă . fie 
practicabile in termen de maximum 4 ore de la incetarea ninsorii. 
(2) in cazul unor ninsori abundente sau care an o durat ă  de timp mai mare de 12 ore se va interveni 
cu utilajele de desz ăpezire pentru degajarea cu prioritate a str ă zilor pe care circul ă  mijloacele de 
transport in comun. 
(3) Actiunea de desz ă pezire trebuie s ă  continue Ora la degajarea tuturor str ă zilor ş i aleilor din 
cadrul autorit ă tilor administratiei publice locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara „ECOO 2009". 
(4) Odată  cu indep ă rtarea z ă pezii de pe drumul public se vor degaja atat rigolele, eat ş i gurile de 
scurgere, astfel incat in urma topirii z ăpezii apa rezultat ă  să  se seurg ă  in sistemul de canalizare. 
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Art. 72 

(1) Evidenta activită tii privind combaterea poleiului ş i desză pezirii str ă zilor din localitate pe timp 
de iarn ă  se va tine de c ă tre operator Intr-un registru special Intoemit pentru aceast ă  activitate ş i 
denumit "jurnal de activitate pe timp de iarn ă ". 
(2) Jumalul de activitate pe timp de iarn ă , semnat de reprezentantul Imputemicit al Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", constituie documentul primar de baz ă  pentru verificarea 
activit ă tii ş i decontarea lucr ă rilor efectuate. 
(3) in cadrul jurnalului se vor trece eel putin urm ă toarele: 

a) numele ş i prenumele dispecerului; 
b) data ş i ora de incepere a actiunii pe fiecare utilaj/echip ă  în parte; 
c) data ş i ora de terminare a actiunii pe fiecare utilaj/echip ă  in parte; 
d) stră zile pe care s-a actionat; 
e) activitatea prestat ă ; 
f) forta de munc ă  utilizat ă ; 
g) utilajele/echipele care au actionat; 
h) materialele utilizate ş i cantitatea acestora; 
1) temperatura exterioar ă ; 
j) conditille hidrometeorologice; 
k) grosimea stratului de ză padă  conform datelor primite de la Achninistratia National ă  de 

Meteorologic; 
1) semn ă tura dispecerului; 
m) semnă tura reprezentantului Imputernicit al beneficiarului. 

(4) Evidenta se va tine pe sehimburi, separat pentru aetiunea cu utilaje ş i separat pentru actiunea cu 
forte umane. 

Art. 73 

(1) Autoritatile administratiei publice locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
,,ECOO 2009" trebuie s ă  stabileasc ă  locurile de depozitare sau de desc ă rcare a z ă pezii care a 
rezultat in urma Indep ă rt ă rii ace steia de pe str ă zile pe care s-a actionat manual sau meeanizat. 
(2) Locurile de depozitare vor Ii amenajate astfel Mat: 

a) să  nu permit ă  infiltrarea apei rezultate din topire in sal; 
b) suprafata depozitului s ă  fie suficient de mare pentru a permite depozitarea Intregii cantit ă ti de 

ză padă  provenite din aria de deservire aferent ă ; 
c) dimensionarea s ă  se realizeze pentru 50% din cantitatea medic multianual ă  de ză padă , 

comunicat ă  de Adininistratia National ă  de Meteorologic pentru localitatea respectiv ă , că zută  pe 
suprafata pentru care se realizeaz ă  operatia de desz ă pezire, corelat ă  Cu unghiul taluzului natural 
pentru z ăpada depozitat ă ; 

d) să  fie prev ă zute cu sistem de colectare a apei provertite din topire ş i de deversare a acesteia 
numai in reteaua de canalizare a localit ă tii, In punctele avizate de operatorul serviciului de 
alimentare cu ap ă  ş i de canalizare. 
(3) Ză pada rezultat ă  din activitatea de desz ă pezire poate fi desc ă rcată  In c ă minele de canalizare 
avizate in prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu ap ă  ş i de canalizare, 
(4) Se interzice depozitarea z ă pezii pe trotuare, In intersectii, pe spatii verzi sau virane. 
(5) inc ă rcarea, transportul, desc ă rcarea ş i depozitarea z ă pezii ş i a ghetii acesteia trebuie s ă  se 
realizeze in maximum 12 ore de la terminarea activiatii de desz ă pezire. 
(6) Autoritatile administatiei publice locale rnembre ale Asociatiei de Dezvoltare 1ntercomunitara 
„ECOO 2009", pot stabili ş i alte intervale de timp in care operatorul trebuie s ă  asigure desz ă pezirea, 
in functie de importanta str ă zilor, abundenta cantit ă tii de ză padă , dotarea cu mijloace tehnice ş i 
umane etc., dar nu rnai mult de 24 de ore. 
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(7) Transportul, depozitarea ş i desarcarea z ă pezii ş i a ghetii formate pe carosabil se realizeaz ă  
concomitent cu operatia de desz ă pezire. 

Art. 74 

Autoritatile administatiei publice locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
„ECOO 2009", prin Comandamentul de Dez ăpezire vor lua m ă suri pentru prevenirea ş i combaterea 
poleiului ş i inză pezirii stră zilor din cadrul localit ăţ ii , pe toat ă  perioada iemii, ş i de ap ă rare a lor 
impotriva degrad ă rii, in perioada de dezghet. 

Art. 75 

(1) Imprăş tierea substantelor chimice, in cazul in care prognoza meteorologia sau mijloacele de 
detectare local ă  india posibilitatea aparitiei poleiului, a ghetii ş i in perloada in care se inregistreaz ă  
variatii de temperatur ă  care conduc la topirea z ă peziiighetii urmat ă  in perioada imediat urm ă toare 
de inghet, se realizeaz ă  in maximum 3 ore de la avertizare. 
(2) Cornbaterea poleiului se face utiliz ă nd at ă t materiale antiderapante, at ş i fondanti chimici In 
amestecuri omogene, iar impr ăş tierea acestora se realizeaz ă  cât mai uniform pe suprafata p ă rtii 
carosabile. 
(3) Utilizarea clorurii de sodiu numai in amestec cu inhibitori de coroziune se utilizeaz ă  in cazul in 
care temperatura nu scade sub -10°C. Pentru temperaturi mai sc ă zute Sc va utiliza clorura de calciu 
sau alte substante chimice care au un grad de coroziune redus ă . 
(4) Utilizarea clorurii de sodiu fă ră  ca aceasta s ă  fie amestecat ă  cu inhibitori de coroziune sau 
impreună  cu nisip sau alte materiale care prin actiunea de impr ăş tiere pot produce deterior ă ti prin 
actiunea abraziv ă  on prin lovire ş i/sau infundare a canaliz ă rii stradale este interzis ă . 
(5) Substantele utilizate pentru prevenirea depunerii z ă pezii, impotriva inghetului ş i pentru 
combaterea form ă rii poleiului von ft aprobate de autoritatile administratiei publice locale membre 
ale Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009" 

Art. 76 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"sau operatorul au obligatia s ă  anunte prin 
posturile de radio locale, sau once alte mijloace existente, starea str ă zilor, locurile In care traficul 
este ingreunat ca urmare a lucr ă rilor de cur ă tare ş i transport al z ă pezii, stră zile pe care s-a format 
poleiul, precum $i once alte informatii legate de activitatea de desz ă pezire sau de combatere a 
poleiului, necesare asigur ă rii unei circulatii in sigurant ă  a pietonilor, a mijloacelor de transport in 
comun, a autovehieulelor care asigur ă  aprovizionarea ş i a celorlalte autovehicule. 

SECTIUNEA 9: Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora 
că tre unit ă tile de ecarisaj sau c ă tre instalatii de neutralizare 

Art. 77 

Unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 
2009" sunt responsabile de neutralizarea cadavrelor de animale g ă site pe aria administrativ-
teritorial ă  a localit ă tii, prin unită ti de ecarisaj autorizate, conform legislatiei in vigoare. 

Art. 78 

(1) Operatorul serviciului de salubrizare are obligatia de a colecta cadavrele de animate de pe 
domeniul public ş i să  le predea unit* de ecarisaj cu care are incheiat contractul de prestari servicii 
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care este abilitat ă  pentru neutralizarea de ş eurilor de origine animal, in aria administrativ-teritorial ă  
a localită tii, in conformitate cu prevederile legale In vigoare. 
(2) Cadavrele de animale de pe dorneniul public vor fi transportate in mijloace auto special 
destinate ş i amenajate in acest scop care indeplinesc conditiile impuse de legislatia în vigoare. 

Art. 79 

Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate in termen de maximum dou ă  ore de la 
semnalarea existentei acestora de Care populatie, reprezentanti ai operatorilor economici sau 
institutiilor publice, inclusiv in cazul autosesiz ă rii. 

Art. 80 

Autovehieulele ş i containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pc domeniul public 
trebule dezinfectate dup ă  fiecare transport in parte in locurile special amenajate pentru aceast ă  
op eratie. 

Art. 81 

Personalul trebuie s ă  utilizeze echipament de protectie ş i să  fie dotat cu mijloace corespunz ă toare 
astfel ineat s ă  nu villa in contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie s ă  aibă  aviz 
medical prin care s ă  se confirme c ă  sunt indeplinite conditiile necesare, inclusiv vaccinarea, dac ă  
este cazul, pentru prestarea acestei activit ă ti. 

Art. 82 

Se interzic abandonarea, ingroparea sau depozitarea de ş eurilor de origine animal ă  in alte conditii 
decât cele stabilite de legislatia in vigoare. 

Art. 83 

(1) Operatorul serviciului de salubrizare are obligatia s ă  ORA o evident ă  referitoare la de ş eurile de 
origine animal ă  coleetate, modul de transport, precum ş i documente doveditoare cu privire la 
predarea acestor de ş euri la unitatea de ecarisaj, dac ă  nu realizeaz ă  operatia de neutralizare. 
(2) Toate documentele se arhiveaz ă  ş i se p ă strează  conform dispozitiilor legale in vigoare. 

SECTIUNEA 10: Dezinsectia, dezinfectia ş i deratizarea 

Art. 84 

Autoritatile administratiei publice locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
„ECOO 2009", institutiile publice, operatorii economici, cet ă tenii cu gospod ă rii individuale ş i 
asociatiile de proprietari/locatari au obligatia de a asigura executarea tratamentelor pentru 
combaterea artropodelor ş i roză toarelor purt ă toare de maladii transmisibile ş i/sau generatoare de 
disconfort din spatiile pc care le detin cu once titlu, la frecventa prev ă zută  la art. 87 ş i 88. 

Art, 85 

(1) in vederea realiz ă rii unor tratamente eficiente de dezinsectie ş i deratizare, agentul economic cu 
care s-a incheiat contract de prestari servicii, impreun ă  cu autoritatile administratiei publice locale 
rnembre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", intocmesc, anual, un program 
unitar de actiune de combatere a vectorilor, care va cuprinde: 
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a) tipul de vectori supu ş i tratamentului; 
b) perioadele de executie; 

obiectivele la care se aplic ă  tratamentele. 
(2) Perioada de executie a tratamentelor se decaleaz ă  de comun acord cu autoritatjle administratiei 
publice locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", in cazul in care 
se inregistreaz ă  conditii meteo nefavorabile. 
(3) Objectivele din programul unitar de actiune la care se aplic ă  tratamentele sunt: 

a) spatiile deschise din domeniul public ş i privat al localit ă tii; 
b) spatiile deschise ale persoanelor fizjce ş i juridice,in eazul tratamentelor de dezinsectie care se 

execut ă  de pe aliniamentul stradal, adjacent acestor spatii, Cll utjlaje adecvate; 
c) spatiile comune inchise ale clă dirilor persoanelor fiziee ş i persoanelor juridice (casa se ă rii, 

subsol ş i alte asemenea); 
d) că minele ş i canalele aferente retelelor tehnico-edilitare. 

(4) Toate persoanele fizice ş i juridice din unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatjei de 
Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"au obligatia s ă  asigure, in perioada de executje a 
tratamentelor, accesul la obiectivele din programul unitar de actiune aflate in  

administrarea/proprietatea acestora. 
(5) Plata operatiuMlor de dezinsectie ş i deratizare pentru tratamentele executate la obiectivele 
prev ă zute in programul unitar de actiune se face in baza documentelor de lucru confirmate de c ă tre: 

a) reprezentantii autorit ă tilor administratiej publice locale membre ale Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"pentru spatiile deschise din domeniul public ş i privat 
al unită tii administrativ-teritoriale; 

b) reprezentantii autoritatilor administratiei publice locale membre ale Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"pentru spatiile deschise din proprietatea privat ă  a 
persoanelor fizice ş i juridice, în cazul in care tratamentele de dezinsectie pentru combaterea 
tântarilor se execut ă  de pe aliniamentul stradal al c ă ilor publice cu utilaje de mare capacitate 
generatoare de ceat ă  rece sau cald ă  montate pe autovehicule; 

c) reprezentantii institutiilor  pub lice din subordinea Autoritatilor administratiei publice 
locale mernbre ale Asociatiej de Dezvoltare lntercomunitara „ECOO 2009"pentru spatiile 
comune inchjse ale cl ă dirilor acestora; in cazul in care nu este posibil ă  prezenta unui 
reprezentant al institutiei publice documentul de lucru se confirm ă  de că tre reprezentantul 
autorit ă tii administratiei publice loealemembre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
„ECOO 2009"; 

d) persoanele fiziee, reprezentantii persoanelor juridice sau reprezentantii asociatiilor de 
proprietarillocatari, pentru spatiile comune inchise ale cl ă dirilor acestora; in cazul in care nu 
este posibil ă  prezenta unui reprezentant al asociatiei de proprietari documentul de lucru se 
confirm ă  de c ă tre reprezentantul autoritatii administratiei publice locale membre ale Asociatiei 
de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"; 

e) reprezentantii admjnistratorilor retelelor tehnico-edilitare sau reprezentantii Autoritatilor 
administratiei publice locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 
2009"pentru c ă minele ş i canalele aferente retelelor; autoritatjle administratiej publice locale 
membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"au obligatia s ă  solicite 
prezenta reprezentantilor respectivi in vederea asigur ă rii accesuluj la objectivele supuse 
tratamentului. 

(6) Finantarea ş i decontarea cheltuielilor cu tratamentele executate la obiectivele din programul 
unitar de actiune se asigur ă  de care autoritatile adrninistratiei publice locale membre ale Asociatiei 
de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"în baza documentelor de lucru prev ă zute la alin. (5) 
lit, a), b), d) ş i f), precum ş i in baza documentelor de lucru confirmate de reprezentantii institutiilor 
publjce din subordine pentru once alte tratamente de dezinsectie, dezinfectie ş i deratizare executate, 
impotriva oric ă rui vector sau agent patogen, in spatiile inchise ale cl ă dirilor institutinor respective. 
(7) Contravaloarea tratamentelor corespunz ă toare obiectivelor din programul unitar de actiune ş i 
confirmate de persoanele fizice sau persoanele juridice, prin documentele de lucru prev ă zute la alin. 
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(5) lit. c) ş i e), se suportă  de aceste persoane sau de c ă tre autoritatile administratiei publice locale 
membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009" in baza hot ă ră rii de aprobare 
adoptate de Adunarea Generala a Asociatici, 
(8) Contravaloarea tratamentelor executate in alte spatii inchise ale cl ă dirilor persoanelor fizice sau 
juridice, ale cl ă dirilor institutiilor publice, altele dec ă t cele din subondinea autoritatilor 
administratiei publice locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", 
precum ş i once alte tratamente suplimentare on Impotriva altor vectori ş i agenti patogeni fat ă  de 
cele!cei prev ă zuti In programul unitar de actiune se factureaz ă  de operator in baza documentelor de 
lucru confirmate de beneficiari ş i se suportă  de dire ace ş tia. 

Art. 86 

(1) Dezinsectia se efectueaz ă  in: 
a) cl ă diri ale unit ă tilor sanitare de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale membre ale 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"; 
b) clă diri ale institutiilor publice, altele deck unit ă tile sanitare; 
c) spatiile comune inchise din cl ă dirile de tip condominiu (casa Wadi, subsol ş i alte asemenea) 

ale persoanelor fizice ş i juridice, inclusiv asociatii de proprietari/locatari; 
d) spatiile deschise din domeniul public ş i privat al unit ă tii administrativ-teritoriale: terenuri ale 

institutiilor publice din subordine, parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac, piete, t ă rguri, oboare, 
balciuri ş i alte asemenea; 

e) spatiile deschise din proprietatea privat ă  a persoanelor fizice ş i juridice: terenuri ale 
operatorilor economici, terenuri ale persoanelor fizice $i asociatiilor de proprietari/locatari, terenuri 
ale institutiilor publice, altele deck cele prev ă zute la lit. d); 

f) că minele ş i canalele aferente retelelor edilitare: alimentare cu ap ă , canalizare, alimentare cu 
energie termic ă , telefonie, retele subterane de fibr ă  optic ă  ş i alte asemenea; 

g) cl ă diri ale operatorilor economici, cl ă diri ale persoanelor fiziee, inclusiv apartamente din 
imobile de tip condominiu; 

h) subsoluri umede sau inundate; 
i) depozite de de ş euri municipale, statii de compostare a de ş eurilor bioclegradabile, statii de 

transfer, statii de sot-tare ş i alte instalatii de tratare/eliminare a de ş eurilor; 
j) alte obiective identificate ca reprezentand focare de infestare ş i care pot pune in pericol 

să nă tatea oamenilor $i a animalelor. 
(2) Dezinfectia se efeetueaz ă  in: 

a) depozitele de de ş euri municipale, statii de compostare de ş euri biodegradabile, statii de 
transfer, statii de sortare ş i alte instalatii de tratare/eliminare a de ş eurilor; 

b) incă perile din cadrul condominiilor prev ă zute cu tobogan, destinate coleet ă rii de ş eurilor 
municipale; 

c) spatiile special amenajate pentru colectarea de ş eurilor menajere; 
d) mijloace de transport in comun; 
e) clă cliri ale institutiilor publice, ale operatorilor economici ş i ale persoanelor fizice; 
f) locurile in care exist ă  focare declarate care pun in pericol s ă nă tatea oamenilor ş i a anirnalelor. 

(3) Deratizarea se efeetueaz ă  la obiectivele in care: 
este prev ă zută  operatiunea de dezinsectie; 

b) este prev ă zută  operatiunea de dezinfectie, cu exceptia mijloacelor de transport in comun; 
c) sunt identificate focare de infestare sau conditii de dezvoltare a roz ă toarelor in spatiile 

interioare sau exterioare ale persoanelor fizice on juridice, care pun in pericol s ă nă tatea oamenilor 
$i a animalelor, inclusiv in zonele demolate ş i/sau nelocuite. 
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Art. 87 

(1) Din punctul de vedere al frecventei, dezinsectia pentru combaterea t ă ntarilor se execut ă : 
a) lunar, in sezonul eald, pentru spatiile deschise prev ă zute in programul unitar de actiune, 

inclusiv amine ş i canale aferente retelelor edilitare; 
b) minimum 3 tratamente pe an ş i on de cate ori este nevoie, in spatiile comune inchise ale 

(2) Pentru combaterea altor vectori dezinsectia se execut ă : 
a) trimestrial ş i  on de ate on este nevoie, in spatiile inchise ale operatorilor economici cu profil 

nealimentar, institutiilor publice si spatiile comune inehise ale cl ă dirilor; 
b) lunar ş i ori de eke on este nevoie, in spatiile inchise ale operatorilor economici cu profit 

alimentar ş i ale unită tilor sanitare; 
c) numai la solieitarea persoanelor fizice din spatiile cu destinatie de locuint ă . 

(3) Numă rul de tratamente care se efectueaz ă  lunar, prev ă zute la alit'. (1) lit, a), precum ş i numă rul 
de tratamente care se efectueaz ă  anual, prev ă zute la alin. (1) lit. b), se stabilesc prin programul 
unitar de actiune. inainte de elaborarea programului unitar de actiune, fiecare autoritate a 
administratiei publiee locale sau, dup ă  caz, asociatie de dezvoltare intercomunitar ă  solicit ă  
Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militar ă  oCantacuzino» recomand ă rile 
necesare pentru stabilirea num ă rului de tratamente. in cazul in care institutul nu r ă spunde in 
maximum 30 de zile de la data primirii solicit ă rii, se consider ă  că  nu sunt necesare recomand ă ri, iar 
autoritatea adrninistratiei publice locale/asociatia de dezvoltare intercomunitar ă  stabile ş te numă rul 
de tratamente, la propunerea operatorului, f ă ră  a se reduce num ă rul detratamente de dezinseetie 
executate in anul anterior. 
(4) in situatia in care, dup ă  aprobarea ş i punerea in aplieare a programului unitar de aetiune, 
evolutia vectorilor supu ş i tratamentelor de dezinsectie impune recomand ă ri noi din partea 
Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militar ă  «Cantacuzino», acestea se vor 
implementa prin modificarea programului unitar de actiune. 

Art. 88 

Din punctul de vedere al freeventei, deratizarea se execut ă : 
a) pentru operatorii economici cu profil nealimentar $i asociatiile de proprietari/locatari, eel 

putin o dat ă  pe semestru ş i ori de cate ori este nevoie pentru stingerea unui focar; 
b) pentru operatorii economici  en profil alimentar, cel putin o data pe trimestru $i ori de câte ori 

este nevoie pentru stingerea unui focar; 
c) pentru spatiile deschise din domeniul public ş i privat al unit ă tii administrativ-teritoriale  în  

confonnitate cu programul unitar de actiune, dar nu mai putin de 3 tratamente pe an; 
d) pentru persoanele fizice,  in solicitarea acestora sau ori de eke ori este nevoie pentru stingerea 

unui focar. 

Art. 89 

Dezinfectia se execut ă  numai la solleitarea persoanelor fizice sau juridice. 

Art. 90 

Toate produsele folosite pet-Am efectuarea operatiunilor de deratizare, dezinsectie ş i dezinfectie von 
fi avizate de c ă tre Cornisia National ă  pentru Produse Biocide. 
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Art. 91 

(1) Persoanele fizice  sari juridice detin ă toare de spatii construite, indiferent de destinatie,curti ş i/sau 
terenuri virane sau amenajate, unit ă tile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, 
institutiile publiee, precum ş i unită tile care au in exploatare retele tehnico-edilitare sunt obligate s ă  
asigure efectuarea operatiunilor periodice de dezinsectie ş i deratizare on pentru stingerea unui 
focar, in spatiile de -tinute de acestea. 
(2) Operatiunile de dezinsectie, dezinfectie ş i deratizare se presteaz ă  numai de c ă tre operatorul 
licentiat de A.N.R.S.C. c ă ruia i-a fost atribuit ă  activitatea in gestiune direct ă  sau delegată  de eă tre 
unitatea administrativ-teritorial ă , In conditiile legii. 
(3) Persoanele fiziee sau juridice beneficiare ale operatiilor de deratizare, dezinseetie ş i/sau 
dezinfectie au obligatia s ă  permită  aceesul operatorului In locurile unde urrneaz ă  să  se realizeze 
operatia ş i să  mentin ă  spatiile pe care le au in proprietate salubre, lu ă nd mă suri de evacuare a 
tuturor reziduurilor solide, de sp ă lare a inc ăperilor in care se efectueaz ă  colectarea de ş eurilor, de 
eliminare a apei stagnate, de cur ă tare a subsolurilor, de punere In ordine a depozitelor de materiale 
ş i de remediere a defectiunilor tehnice la instalatiile sanitare care provoac ă  inundarea sau stagnarea 
apei in subsoluri ş i/sau pe terenurile detinute. 
(4) Fă ră  a aduce atingere prevederilor aim. (2), operatiunile de dezinsectie, dezinfectie ş i deratizare 
la obiectivele care nu fac parte din programul unitar de actiune pot fi prestate ş i de operatori 
economici autorizati in baza reglement ă rilor emise de autorit ă tile administratiei publice locale. 

Art. 92 

Operatorul care presteaz ă  activitatea de deratizare, dezinfectie ş i/sau dezinsectie are urm ă toarele 
obligatii: 
a) inainte de inceperea operatiunii de dezinsectie sau deratizare la obiectivele din programul unitar 
de aetiune, s ă  notifice, în scris, autorit ă tile adininistratiilorpublice locale membre ale Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009" ş i să  aduc ă  la cuno ş tinta populatiei, prin mass-media, sau 
once alte mijloace cu eel putin 7 zile inainte, urm ă toarele: 

1. tipul operatiunii  cc urmeaz ă  a se efectua; 
2. perioada efectu ă rii tratamentelor; 
3. substantele utilizate, gradul de toxieitate a acestora; 
4. mă surile de protectie ce trebuie luate, in special cu referire la copii, b ă trani, bolnavi, albine, 

animale ş i p ă s ă ri; 
b) s ă  stabilease ă , de comun acord cu persoanele fizice sau juridice, data ş i ora inceperii 
tratamentelor de dezinfectie, dezinsectie, deratizare in spatiile inchise ş i pe suprafetele detinute de 
acestea ş i să  comunice acestora gradul de toxicitate a substantelor utilizate ş i mă surile de protectie 
cc trebuie luate; 
c) inainte de inceperea operatiunii de deratizare, dezinfectie sau deratizare in spatiile inchise ale 
operatorilor economici, institutiilor publice, persoanelor fizice ş i asociatiilor de proprietari/locatari, 
să  informeze beneficiarul cu privire la substantele utilizate ş i mă surile de protectie ce trebuie luate 

stabileasc ă , de comun acord cu acesta, data ş i intervalul orar de efectuare a tratamentelor; 
d) să  solicite la terminarea operatiunii confirmarea efectu ă rii tratamentelor, prin incheierea unui 
document de lucru. 

Art. 93 

În cazul in care persoanele fizice sau persoanele juridice refuz ă  să  permită  accesul pe proprietatea 
acestora pentru efectuarea operatiunilor periodice de dezinseetie ş i deratizare on pentru stingerea 
unui focar, operatorul are obligatia s ă  anunte autoritatile administratiei publice locale membre ale 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"pentru luarea m ă surilor legale. 
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Art. 94 

(1) in cazul in care in urma unui tratament efeetuat se aduce o daun ă  imediatd, vizibil ă , propriet ă tii 
beneficiarului, acest fapt va fi mentionat in documentul de lucru $i va fi comunicat in mod expres 
operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natur ă  s ă  afecteze viata ş i 
să nă tatea oamenilor ş i vietuitoarelor. 
(2) Operatorul nu este exonerat de r ă spunderea privind prejudiciile cauzate s ă nă tă tii oamenilor $i 
vietuitoarelor, altele hat cele pentru care se aplic ă  tratamentul, dac ă  s-au utilizat substante 
periculoase pentru ace ş tia, dac ă  nu s-au luat m ă surile necesare inform ă rii populatiei sau tratamental 
este ineficient. 

CAPITOLUL 	Drepturi si obligatii 

SECTIUNEA 1: Drepturile si obligatiile operatorilor serviciului de salubrizare 

Art. 95 

(1) Operatorii serviciului de salubrizare vor actiona pentru implicarea detindlorilor de de$euri in 
gestionarea eficient ă  a acestora ş i transformarea treptat ă  a produc ă torilor de de ş euri in "operatori 
activi de mediu", eel putin la nivelul habitatului propriu. 
(2) Autoritatile administratiei publice locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercornunitara 
„ECOO 2009"au obligatia sd infiinteze sistemele de colectare separat ă  si să  se implice in instruirea 
populatiei privind conditiile de mediu, impactul de ş eurilor asupra mediului, inclusiv a elevilor din 
to ate unită tile de inv ă tdmant pe care le gestioneaz ă . 
(3) Operatorii vor asigura conditiile materiale pentru realizarea colect ă rii separate, in paralel cu 
informarea ş i con ş tientizarea utilizatorilor cu privire la tipurile de de$euri care se depun in 
recipientele de colectare. 

Art. 96 

Drepturile $i obligatiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct in 
cadrul: 

a) hotă ră rii de dare in 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. 97 

Operatorii serviciului de salubrizare au urm ă toarele drepturi: 
a) să  incaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestaticontractat, corespunz ă tor 

tarifului aprobat de Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", 
determinat in conformitate cu normele metodologice elaborate $i aprobate de A.N.R.S.C.; 

b) s ă  asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii; 
c) să  solicite ajustarea tarifului in raport cu evolutia general ă  a preturilor $i tarifelor din 

economie; 
d) să  propun ă  modificarea tarifului aprobat in situatiile de schimbare semnificativ ă  a 

echilibrului contractual; 
e) să  aibă  exclusivitatea prestdrii serviciului de salubrizare pentru toti utilizatorii din raza 

unită tilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 
2009"pentru care are hot ă rdre de dare in administrare sau contract de delegare a gestiunii; 
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t) s ă  aplice la facturare tarifele aprobate de Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara „ECOO 2009"; 

g) să  suspende sau s ă  limiteze prestarea serviciului, fat% plata vreunei penaliz ă ri, cu un preaviz 
de 5 zile luer ă toare, dac ă  sumele datorate nu au fast achitate dup ă  45 de zile de la primirea facturii; 

h) s ă  solicite recuperarea debitelor in instantă . 

Art. 98 

Operatorli serviciilor de salubrizare au urm ă toarele 
a) s ă  tină  gestiunea separat ă  pentru fiecare activitate in parte, pentru a se putea stabili tarife juste 

in concordant ă  cu cheltuielile efectuate; 
b) s ă  asigure prestarea serviciului de salubrizare, conform prevederilor contractuale ş i cu 

respectarea prezentului regulament, prescriptiilor, normelor ş i normativelor tehnice in vigoare; 
c) să  plă teasc ă  desp ă gubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din 

culpă , inclusiv pentru restrictiile impuse detin ă torilor de terenuri aflate in perimetrtil zonelor de 
protectie institaite, conform prevederilor legale; 

d) să  plă teasc ă  desp ă gubiri pentru intreruperea nejustificat ă  a prestă rii serviciului ş i s ă  acorde 
bonificatii procentuale din valoarea facturii utilizatorilor in cazul prest ă rii serviciului sub parametrii 
de calitate ş i cantitate prev ă zuti in contraetele de prestare; 

e) s ă  furnizeze Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,ECOO 2009", respectiv  
informatiile solicitate ş i să  asigure accesul la documentele ş i documentatiile pe baza c ă rora 
prestează  serviciul de salubrizare, in conditlile legii; 

I')  să  incbeie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastruetura exploatat ă  in 
desfă surarea activit ă tilort 

g) să  detină  toate avizele, acordurile, autorizatiile ş i licentele necesare prest ă rii activită tilor 
specifice serviciului de salubrizare, prev ă zute de legislatia in vigoare; 

h) să  respecte angajamentele fat ă  de utilizatori luate prin contractele de prestare a serviciului de 
salubrizare; 

i) s ă  presteze serviciul de salubrizare la toti utilizatorii din unitatile administrativ-teritoriale 
rneinbre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"pentru care are hot ă rare de dare 
in administrare sau contract de delegare a gestiunii, s ă  colecteze intreaga cantitate de de ş euri 
municipale ş i să  lase in stare de cur ă tenie spatiul destinat depozit ă rii recipientelor de colectare ş i 
domeniul public; 

j) s ă  doteze punctele de colectare cu recipiente ş i/sau containere in cantit ă ti suficiente, cu 
respectarea normelor in vigoare; 

k) s ă  tină  la zi, impreună  cu Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", evidenta 
tuturor utilizatorilor cu ş i fă ră  contracte de prest ă ri servicii in vederea deco nt ă rii prestatlei direct din 
bugetul local pe baza taxelor locale instituite in acest sens; 

1) să  respecte indicatorii de performant ă  stabiliti prin hot ă ră rea de dare in administrare sau prin 
contractul de delegare a gestiunii ş i precizati in caietul de sarcini al serviciului de salubrizare, să  
imbună tă teasc ă  in mod continuu calitatea serviciilor prestate; 

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

n) s ă  doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colect ă rii separate, in conditiile stabilite de 
prezentul regulament; 

o) să  verifice starea tehnic ă  a recipientelor de coleetare si s ă  le inlocuiasc ă  pe cele care prezint ă  
defectiuni sau neetanwifă ti In maximum 24 de ore de la sesizare; 

p) să  asigure cur ă tenia ş i igiena că ilor public; a statlilor mijloacelor de transport in comun; 
q) să  asigure cură tarea ş i transportul z ă pezii de pe chile public; din statiile mijloacelor de 

transport in comun, de la trecerile de pietoni semnalizate si s ă  le mentin ă  in functiune pe timp de 
polei sau de inghet; 
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r) s ă  asigure desfăş urarea corespunz ă toare a operatiunilor de dezinsectie ş i deratizare conform 
programului unitar de actiune aprobat de autoritatile administratiei publice locale membre ale 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"; 

s) să  factureze serviciile prestate, la tarife legal aprobate; 
0 să  infiinteze activitatea de dispecerat ş i de inregistrare a reclamatiilor, avand un program de 

functionare permanent; 
u) să  inregistreze toate reelamatiile ş i sesiz ă rile utilizatorilor intr-un registru ş i s ă  ia mă surile de 

rezolvare cc se impun. in registru se vor consemna numele ş i prenumele persoanei care a reelamat 
ş i ale celei care a primit reclamatia, adresa reclamantului, data ş i ora reclamatiei, data ş i ora 
rezolv ă rii, numă rul de ordine al reclamatiei care va fi comunicat petentului. La sesiz ă rile sense 
operatorul are obligatia s ă  ră spund ă  in termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea acestora; 

v) să  tină  evidenta gestiunii de ş eurilor ş i să  raporteze periodic autorit ă tilor competente situatia 
conform reglement ă rilor in vigoare. 

SECTIUNEA 2: Drepturile si obligatiile utilizatorilor 

Art. 99 

(1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, directi on indirecti ai serviciului 
de salubrizare. 
(2) Dreptul, fă ră  discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum ş i 
la informatiile publice este garantat tuturor utilizatorilor. 

Art. 100 

Utilizatorii au urinktoarele drepturi: 
a) s ă  utilizeze, liber ş i nediscrirninatoriu, serviciul de salubrizare, in conditiile 

contractului/contractului de prestare; 
b) să  solicite ş i să  primeasc ă ,  in conditiile legii ş i ale contractelor de prestare, desp ă gubiri sau 

compensatii pentru daunele provocate lor de Care operatori prin nerespectarea obligaţ iilor 
contractuale asumate on prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ ş i cantitativ, parametrilor 
tehnici stab ili ţ i prin contract sau prin normele tebnice in vigoare; 

c) s ă  sesizeze autorit ă tilor administratici publice locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara „ECOO 2009" ş i eelei competente once deficiente constatate in sfera serviciului de 
salubrizare $i s ă  facd propuneri vizand inl ă turarea acestora, imbun ă tă tirea activit ă tii $i cre$terea 
calită tii serviciului; 

d) să  se asocieze in organizatii neguvernamentale pentru ap ă rarea, promovarea $i sustinerea 
intereselor proprii; 

e) să  primeasc ă  ş i să  utilizeze informatii privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate 
in leg ă tur ă  cu acest serviciu de c ă tre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", 
A.N.R.S.C. sau operator, dup ă  caz; 

f) să  fie consult* direct sau prin intermediul union organizatii neguvernamentale reprezentative, 
in procesul de elaborare $i adoptare a deciziilor, strategiilor ş i reglementă rilor privind activit ă tile 
din sectoml serviciului de salubrizare; 

g) să  se adreseze, individual on colectiv, prin interrnediul unor asociatii reprezentative, 
autorită tilor administratiei publice locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
„ECOO 2009"sau autoritatii publice centrale on instantelor judec ă tore ş ti, in vederea prevenirii sau 
repară rii unui prejudiciu direct on indirect. 

h) să  li se presteze serviciul de salubrizare in conditille prezentului regulament, al celorlalte acte 
normative in vigoare, la nivelurile stabilite in contract; 

s ă  conteste facturile cand constat ă  ine ă learea prevederilor contractuale; 
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j) să  primeasc ă  ră spuns in maximum 30 de zile la sesiz ă rile adresate operatorului sau 
autorit ă tilor administratiei publice locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
„ECOO 2009" ş i autoritatii publice centrale cu privire la neindeplinirea unor conditii contractuale; 

k) s ă  fie dotati de operator, in conditiile prezentului regulament, cu recipiente de colectare 
adecvate naijloacelor de inc ă rcare ş i de transport ale acestora; 

1) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare $i de utilizare a 
acestora. 

Art. 101 

Utilizatorii au urm ă toarele obligatii: 
a) să  respecte prevederile prezentului regularnent ş i clauzele contractului de prestare a 

serviciului de salubrizare; 
b) să  achite in termenele stabilite obligatiile de plat ă , in conformitate cu prevederile contractului 

de prestare a serviciului de salubrizare, sau s ă  achite taxa de salubrizare aprobat ă  de autorită tile 
administratiei publice locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", 
in cazul in care beneficiaz ă  de prestarea activit ă tii fă ră  contract; 

c) s ă  asigure accesul utilajelor de colectare a de ş eurilor la punctele de colectare; 
d) să  execute operatiunea de colectare in recipientele cu care sunt dotate punetele de colectare, 

in confon-nitate cu sistemul de colectare stabilit de autorit ă tile administratiei publice locale membre 
ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009". Fractiunea umed ă  a de ş eurilor va fi 
depusă  in saci de plastic ş i apoi In recipientul de colectare; 

e) s ă  colecteze separat, pe tipuri de materiale, de ş eurile reciclabile rezultate din activit ă tile pe 
care le desfăş oar ă , in recipiente diferite inscriptionate corespunz ă tor ş i amplasate de operatorul 
serviciului de salubrizare in spatiile special amenajate de autorit ă tile administratiei publice locale 
membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"; 

f) să  aplice m ă suri privind deratizarea ş i dezinseetia, stabilite de autoritatea local ă  ş i de directia 
de s ă nă tate pub lic ă  teritorial ă ; 

g) s ă  accepte limitarea temporar ă  a prestă rii serviciului ca urmare a executiei unor lucr ă ri 
prev ă zute in programele de reabilitare, extindere ş i modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare; 

s ă  respecte normele de igien ă  ş i s ă nă tate public ă  stabilite prin actele normative in vigoare; 
1) să  incheie contracte pentru prestarea unei activit ă ti a serviciului de salubrizare numai cu 

operatorul c ă ruia Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009" i-a atribuit, in gestiune 
directă  sau in gestiune delegat ă , activitatea respectiv ă ; 

j) să  mentină  in stare de cur ă tenie spatiile in care se face eolectarea, precum ş i recipientele in 
care se depoziteaz ă  desetirile municipale in vederea colect ă rii; 

k) să  execute operatiunea de deversare/abandonare a de ş eurilor in recipientele de colectare in 
conditii de maxim ă  sigurant ă  din punctul de vedere al s ă nă tă tii populatiei ş i al protectiei mediului, 
astfel 'Meat s ă  nu produc ă  poluare fonic ă , miros nepl ă cut ş i ră spandirea de de ş euri; 

1) s ă  nu introduc ă  in recipientele de colectare de ş euri din categoria celor cu regim special 
(periculoase, toxice, explozive), artirnaliere, provenite din constructii, din toaletarea pomilor sau 
cură tarea ş i intretinerea spatiilor verzi on provenite din diverse procese tehnologiee care fac 
obiectul unor tratamente speciale, autorizate de directiile sanitare veterinare sau de autorit ă tile de 
mediu; 

in) să  asigure cură tenia incintelor proprii, precum ş i a zonelor cuprinse intre imobil ş i domeniul 
public (pă nă  la limita de proprietate); autorit ă tile administratiei publice locale membre ale 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"se vor ingriji de salubrizarea spatiilor aflate 
In proprietatea public ă  sau privat ă  a lor; 

n) să  asigure cur ă tenia locurilor de parcare pe care be au in folosint ă  din domeniul public, dacă  
este cazul, ş i s ă  nu efectueze reparatii care pot produce scurgerea uleiurilor, carburantilor ş i 
lubrifiantilor sau de lichide rezultate din sp ă larea autovehiculelor; 
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o) să  nu arunce deseuri si obieete de uz casnic pe str ă zi, in parcuri, pe terenuri virane sau in 
locuri publice; 

p) să  depună  hă rtiile si resturile m ă runte de ambalaje care se produc cu ocazia utiliz ă rii 
mijloacelor de transport si a activit ă tii desfă surate pe str ă zile localită tii in cosurile de h ă rtii 
amplasate de operator de-a lungul str ă zilor si in alte asemenealocuri; 

q) să  mentină  cură tenia pe trotuare, pe partea carosabil ă  a stră zii sau a drumului, pe portiunea 
din dreptul condominiului, gospod ă riei ş i a locurilor de parcare pe care le folosesc; 

r) să  indep ă rteze z ă pada ş i gheata de pe trotuarele din dreptul imobilelor in care locuiesc; 
s) s ă  pă streze cur ă tenia pe arterele de eirculatie, in piete, targuri ş i oboare, în parcuri, locuri 

dejoac ă  pentru copii si in alte locuri publice. 

CAPITOLUL IV: Determinarea eantit ă tilor ş i volumului de luer ă ri prestate 

Art. 102 

(I) La incheierea contractului de prest ă ri servicii, operatorii au obligatia de a mentiona in contract 
cantit ă tile de deseuri cc urmeaz ă  a fi colectate. 
(2) in eazul asociatiilor de proprietari/locatari sau al utilizatorilor care detin in proprietate 
gospodă rii individual; contractul se incheie pentru num ă rul total de persoane care au adresa cu 
acelasi cod postal, 
(3) in cad rul contractelor incheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele ş i tarifele 
legal; valabile la data incheierii acestora. 
(4) Contractele de prest ă ri servicii se vor incheia cu urm ă toarele categorii de utilizatori: 

a) proprietari de gospodă rii individuate sau reprezentanti ai acestora; 
b) asoeiatii de proprietari/locatari, prin reprezentantii acestora; 
c) operatori economici; 
d) institutii publice. 

Art. 103 

(1) in vederea dot ă rii punctelor de eolectare cu reeipiente sau containere pentru colectarea separat ă  
a deseurilor menajere ş i similare provenite de la produc ă torii de deseuri, operatorii impreun ă  Cu 
autorit ă tile administratiei publice locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
„ECOO 2009" vor stabili pe baz ă  de mă sură tori compozitia ş i indicii de generare a acestor de ş euri, 
pe categorii de deseuri ş i tipuri de materiale. 
(2) Pentru deseurite provenite de la operatorii economici, cantit ă tile de deseuri produse, tipul 
acestora, compozitia, modul de tratare, conditiile de transport, modul de depozitare vor fi cele 
mentionate in autorizatia de mediu eliberat ă  de autorit ă tile competente. 
(3) Determinarea cantit ă tilor de de ş euri primite la instalatiile de tratare, respectiv eliminare se face 
numai prin c ă ntă rire. 
(4) Pentru de ş eurile din constructii provenite de la populatie, determinarea volumului acestora se va 
face estimativ. 

Art. 104 

(1) Pentru activit ă tile de mă turat, sp ă lat, stropit si intretinere a c ă ilor publice, cantitatea prestatiilor 
se stabileste pe baza suprafetelor, a voltunelor, a ş a cum acestea sunt trecute in caietul de sarcini. 
(2) Pentru cur ă tarea ş i transportul z ăpezii si al ghetii de pe c ă ile publice ş i mentinerea în functiune a 
acestora pe timp de polei sau de inghet, ealculul se realizeaz ă  pe baza suprafetelor degajate, 
cantită tilor calculate si a retetei de tratament preventiv impotriva depunerii z ă pezii ş i a formă rii 
poleiului. 
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(3) Reprezentantul autoritkilor administratiei publice locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara „ECOO 2009"va controla prin sondaj ş i/sau ca urmare a sesiz ă rilor venite din 
partea populatiei activitatea depus ă  de operator, iar in cazul in care rezult ă  neconformitki se incheie 
un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucr ă rii sau calitatea necorespunzkoare a 
acesteia. 
(4) Pe baza procesului-verbal de constatare, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 
2009"ap1ic ă  penalitkile mentionate in contractul de delegare a gestiunii incheiat cu operatorul, 
acestea reprezent ă nd unit ă ti procentuale din valoarea lunar ă  total ă  a contractului. 

Art. 105 

Pentnt activitatea de dezinsectie, dezinfectie ş i deratizare m ă surarea cantitkii prestkilor se face in 
functie de doza ş i de reteta utilizat ă  pe unitatea de suprafat ă  sau de volum. 

CAPITOLUL V: Indicator i de performant ă  0 de evaluare ai servicinlui de salubrizare Anexa 
nr. 1 

Art. 106 

(1) Adunarea Generala a Asociatiilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 
2009"stabileste ş i aprobd valorile indicatorilor de performantd ai serviciului de salubrizare ş i 
penalitkile aplicate operatorului in caz de nerealizare, dupd dezbaterea public ă  a acestora. 
(2) Indicatorii de performantd ai serviciului de salubrizare se precizeaz ă  in caietul de sarcini, 
precum ş i in hotă rdrea de dare in administrare sau contractul de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare, dup ă  caz. 
(3) Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"este responsabila de stabilirea nivelurilor 
de ealitate a indicatorilor de performant ă  ce trebuie indeplinite de operatori, astfel inc ă t s ă  se 
asigure atingerea ş i realizarea tintelor/obiectivelor conform legislatiei in vigoare din domeniul 
gestionă rii de ş eurilor. 
(4) Autoritkile administratiei publice locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
„ECOO 2009"aplicd penalitki contractuale operatorului serviciului de salubrizare in cazul in care 
acesta nu presteaz ă  serviciul la parametrii de eficient ă  ş i calitate la care s-a obligat on nu respect ă  
indicatorii de performant ă  ai serviciului. 

Art. 107 

(1) Indicatorii de perfonnant ă  stabilese conditiile ce trebuie respectate de operatori pentru 
asigurarea serviciului de salubrizare a localit ă tilor cu privire la: 

a) continuitatea din punet de vedere cantitativ ş i calitativ; 
b) atingerea obiectivelor ş i tintelor pentru care Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 

2009" este responsabila; 
e) prestarea serviciului pentru toti utilizatorii din aria sa de responsabilitate; 
d) adaptarea permanent ă  la cerintele utilizatorilor; 
e) excluderea oriedrei discrimin ă ri privind accesul la serviciile de salubrizare; 
f) respectarea reglementdrilor specifice din domeniul protectiei mediului ş i al s ă ndtkii 

populatiei; 
g) implementarea unor sisteme de management al calitkii, al mediului ş i al s ănă tă tii ş i 

securită tii munch. 
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Art. 108 

Indicatorii de performant ă  trebuie s ă  asigure evaluarea continu ă  a operatorului cu privire la 
urmă toarele activit ă ti: 

a) contractarea serviciului de salubrizare; 
b) mă surarea, facturarea ş i incasarea contravalorii servicillor efectuate; 
c) Indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate; 
d) mentinerea unor rea ţ ii echitabile intre operator ş i utilizator prin rezolvarea rapid ă  ş i 

obiectiv ă  a problemelor, cu respectarea drepturilor ş i obligatiilor care revin fiec ă rei pă rti; 
e) solutionarea in timp util a reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare; 
f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toti utilizatorii din raza uniatilor administrativ-

teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"pentru care are 
hotă ră re de dare in administrare sau contract de delegare a gestiunii; 

g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare informare, consultant ă ; 
h) atingerea tintelor privind gestionarea de ş eurilor. 

Art. 109 

În vederea urm ă rini respect ă rii indicatorilor de perforrnant ă , operatorul de salubrizare trebuie s ă  
asigure: 

a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale; 
b) gradul asigur ă rii colect ă rii separate a de ş eurilor menajere ş i similare; 
c) gradul asigur ă rii cu recipiente de colectare a produc ă torilor de de ş euri; 
d) evidenta clar ă  ş i corect ă  a utilizatorilor; 
e) Inregistrarea activit ă tilor privind m ă surarea prestatiilor, facturarea ş i Incasarea contravalorii 

serviciilor efectuate; 
1) inregistrarea reclarnatiilor ş i sesiz ă rilor utilizatorilor ş i modul de solutionare a acestora. 

Art 110 

În  conformitate cu competentele ş i atributiile legale cc le revin, autorit ă tile administratiei publice 
locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009" precum ş i A.N.R.S.C. 
au acces neingr ă dit la informal"' necesare stabilirii: 

a) modului de aplicare a legislatiei ş i a nonnelor emise de A.N.R.S.C.; 
b) modului de respectare ş i Indeplinire a obligatiilor eontractuale asumate; 
c) ca ł ităţ i ş i eficientei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performant ă  stabiliti in 

contractele directe sau in contractele de delegare a gestiunii; 
d) modului de administrare, exploatare, conservare ş i mentinere In functiune, dezvoltare ş i/sau 

modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urban ă  Incredintat ă  prin contractul de 
delegare a gestiunii; 

e) modului de formare ş i stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare; 
respectă rii parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice ş i prin not-me metodologice. 

CAPITOLUL VI: Dispozitii tranzitorii ş i finale 

Art. 111 

(1) Prezentul regulament cuprinde contraventiile In domeniul serviciului de salubrizare pentru 
utilizatori persoane fizice ş i juridice, precum ş i pentru operator', cu specificarea acestora ş i a 
cuaritumului amenzilor aplicabile. 
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(2) Constatarea contraventiilor ş i aplicarea sanctiunilor se face de c ă tre persoanele imputernicite din 
cadrul autorit ă tilor administratiei publice locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara „ECOO 2009". 
(3) incă lcarea de c ă tre operatori ş i utilizatori persoane fizice ş i juridice a obligatiilor prev ă zute în 
prezentul regulament, constituie contraventie ş i se sanctioneaz ă  cu avertisment sau Cu amend ă , 
conform Anexei 2. 
(4) Neindeplinirea de c ă tre operator a indicatorilor rninimi de performanta privind colectarea 
selectiva, se penalizeaza cu suportarea contributiei pentru economia circulara pentru cantitatile de 
deseuri municipale destinate a fi depozitate care dep ăş esc cantitatile corespunzatoare indicatorului 
de performanta. 

Art. 112 

Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate in functie de modific ă rile de natură  tehnic ă , 
tehnologic ă  ş i legislativă , prin ordin al pre ş edintelui 

ANEXA 1.1 INDICATOR! DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE 
SALUBRIZARE ÎN CADRULASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 
„ECOO 2009". 
ANEXA 1.2 

ANEXA 1.3 

ANEXA 1.4 

ANEXA 1.5 

ANEXA CONTRAVENTII SI SANCTIUNI 
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ANEXA 1.1. INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE MENAJERĂ  IN UNITATILE ADMINISTRATIV 
TERITORIALE MEMBRE ALE ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „ECOO 2009" 

Nr. 
crt. 

INDICATORI DE PERFORMANTA 
Trimestrul Total 

I II I 	III IV An 
0 1 2 

> 
3 I 	4 

I 	
5 6 

1 Indicatori generali 

1.1. Contractarea serviciilor de salubrizare 

a) Nunnarul de solicitari de imbunatatire a parannetrilor de calitate ai activitatii prestate, rezolvate, 
raportate la nunnarul total de cereri de imbunatatire a activitatii, pe categorii de activitati 100% 100% 100% 100% 100% 

b) Procent populatie conectata 	la serviciile de colectare din 	Unitatile adnninistrativ teritoriale 
membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"  1 00% 100°10 100% 100 010 100% 

a) 	Asigurarea serviciilor de colectare separata in Unitatile administrativ teritoriale membre ale 
Asociatiei de Dezvoltare Interconnunitara „ECOO 2009" 100% 100% 100% 100% 100% 

1.2. Mă isurarea si gestiunea cantit ă tii serviciilor prestate 
-- 

a) Num ă rul de recipiente de precolectare distribuite, pe tipuri Si  dimensiuni, ca urmare a solicită rilor, 
raportat la nunn ă rul total de solicită ri 

90% 95% 100% 100% 100% 

b) Numă rul anual de sesiză ri din partea agentilor de protectia mediului raportat la numarul total de 
sesizari din partea autoritatilor centrale si locale 

0% 0% 0% 0% 0% 

c) Numă rul anual de sesiză ri din partea agentilor de să nă tate publică  raportat la numarul total de 
sesizari din partea autoritatilor centrale si locale 

0% 0% 0% 0% 0% 

d) Num ă rul de 	reclamatii 	rezolvate 	privind 	cantitatile de servicii 	prestate, 	raportat la totalul 
reclamatiilor privind cantitatile de servcii prestate,  pa  tipuri de activitati Si  categorii de utilizatori 

100% 100% 100% 100% 100V0 

e) Procentul de solicitari de la lit. d) care au fast rezolvate in mai putin de 5 zile lucratoare 80% 80% 80% 80% 80% 

f) Cantitatea de deseuri colectata separat raportata la cantitatea totala de deseuri municipale 

colectate 
20% 20% 20% 20% 20% 

g) Cantitatea totala de deseuri sortate si valorificate raportata la cantitatea totala de deseuri 

municipale colectate 
12% 12% 12% 12% 12% 

h) Penalitatile contractuale totale aplicate de autoritatile administratilor publice locale membre ale 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009" raportat la valoarea prestatiei,  pa  activitati 0% 0% 0% 0% 0% 
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i) Cantitatea de deseuri colectata din locurile neamenajate raportata la cantitatea totala de deseuri 
municipale colectate 10% 7% 4% 2% 5% 

j) Num ă rul de reclamatil rezolvate privind calitatea activitatii prostate, raportat la numarul total de 
reclamatii privind calitatea activitatii prestate, pe tipuri de activitati si categorii de utilizatori 100% 100% 100% 100% 100% 

k) Procentul de solicitari de la litera j) rezolvate in mai putin de 2 zile calendaristice 80% 80% 80% 80% 80% 
I) Valoarea rezultata din valorificarea deseurilor reciclabile raportata la valoarea totala aferenta 
activitatii de colectare a deseurilor (total facturat) 2,3% 2,5% 2,6% 2,6% 2,6% 

1.3. Raspunsuri la solicitarile scrise ale utilizatorilor 
_ 

a) Nunn ă rul de sesizari sense raportat la numarul total de utilizatori, pe activitati Si categorii de 
utilizatori 1% 1% .1% 1c/0 1% 

b) Procentul din totalul de la lit, a) la care s-a raspuns intr-un termen mai mic de 30 de zile 
calendaristice 100% 100% 100% 100% 100% 

c) Procentul din totalul de la lit, a) la care s-a dovedit intemeiat 10% 10% 10% 10% 10% 
2 Indicator' garantati 

2.1. Indicatori garantati prin licenta de prestare a serviciului de salubrizare 
a) Num ă rul de sesiză ri sense privind nerespectarea de c ă tre operator a obligatiilor din licent ă ; 0 0 0 0 0 	' 
b) num ă rul 	de 	incă lcă ri 	ale 	obligatiilor 	operatorului 	rezultate 	din 	analizele 	*i 	controalele 
organismelor abilitate 

0 0 0 0 0 

2.2. Indicatori a că ror nerespectare atrage penaliati conform contractului de delegare 
a) Num ă rul de utilizatori care au primit desp ă gubiri datorate culpei operatorului sau dac ă  s-au 
imboln ă vit din cauza nerespect ă rii eonditiilor de prestare a activitatii 

0 0 0 0 0 

b) Valoarea despagubirilor acordate de operator pentru situatiile de Is lit, a) raportata la valoarea 
totals facturata aferenta activitatii 

0% 0% 0% 0% 0% 

c) Numarul de neconformitati constatate de autoritatea publica locala a 	  0 0 0 0 0 
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ANEXA 1.2 - INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE 

ACTIVITATEA DE COLECTARE SI TRANSPORT A DESEURILOR MUNICIPALE IN UNITATILE ADMINISTRATIV 
TERITORIALE MEMBRE ALE ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „ECOO 2009" 

INDICATOR! Cu PENALITATI 

Nr. 
Crt. 

Titlu 
I 	

Descriere/unitate de masurare 
[ 	Valori propuse/ 

Interval de valori 
1 Indicatori tehnici 

N....al mu:au...a tALS 5.109.GUI I LAG I IC11 tic, ilicLai,)41aow., 91 ollUIC4 WI I UG9GUI II. 
municipale, colectate separat, ca procentaj din cantitatea total ă  generata de 

de ş euri de hate, metal, plastic ş i sticl ă  din de ş eurile rnunicipale. 
Colectarea Cantitatea de de ş euri de hă rtie, metal, plastic ş i sticl ă  din de ş eurile 60% pentru anul 2021 
separata a municipale colectate separat reprezint ă  cantitatea acceptat ă  Intr-un an 
deseurilor calendaristic de că tre statia/statiile de sortare. 

municipale pe 2 Cantitatea total ă  generată  de deş euri de hârtie, metal, plastic ş i sticl ă  din 
fractil, umeda si de ş eurile municipale se calculează  pe baza determin ă rilor de compozitie 

uscata prevazut la rearizate de c ă tre operatorul de salubrizare. 
art. 17 alin. (1) lit, 

a) 

In lipsa determin ă rilor de compozitie a de ş eurilor municipale, cantitatea de 
de ş euri de hârtie, metal, plastic ş i sticl ă  din de ş eurile municipale se 

consideră  a fi 33%. 
la nivelul Unitatilor administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de 

ip,4.........^........-.4,p, 	Lrľ flfl ontur 

70% incepand Cu anul 
2022 



ANEXA 1.3 - INDICATOR! DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE MENAJERA, 
ACTIVITATEA DE COLECTARE SI TRANSPORT A DEŞ EURILOR , IN UNITATILE ADMINISTRATIV TERITORIALE MEMBRE ALE ASOCIATIEI DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „ECOO 2009" 

INDICATOR! FARA PENALITATI 

Nr. 
Crt. 

Titlu 
I 	

Descriere/unitate de nnasurare 
I Valori propuse/ 
intervaI de valori 

Comentarii 
I 

1 Indicator" de performanta 

1,1 

Eficienta in cresterea 
parametrilor de calitate 
revazuti de Contractelor 
cu Utilizatorii 

' 

Nunnarul de contracte Cu  Utilizatori modificate hi mai putin de 10 zile 
calendaristice de la primirea solicitarii din partea Utilizatorului, in raport cu 
numarul de solicitari de modificare a clauzelor contractuale (%) 

minim 95% 

In conformitate cu cerinta 
formulata in Regulamentul 
Serviciului de Salubrizare 
(Anexa 1) 

2 Indicatori tehnici 

2,1 Rata de conectare la 
serviciul de salubrizare 

Populatia deservita de serviciu de colectare deseuri ca procent din 
populatia totala din Unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociatiei 
de Dezvoltare Intercornunitara „ECOO 2009" 

100% Datele sunt folosite in 
scopuri de monitorizare 

2,2 
Deseuri voluminoase 
colectate separat 

Cantitatea de deseuri voluminoase colectate separattlocuitor si an ca 
procent din indicatorul stabilit in planurile corespunzatoare de gestionare a 
deseurilor (%)_ 

75—  100 % 
Datele sunt folosite in 
scopuri de monitorizare 

2,3 

Deseuri voluminoase 
colectate separat trimise 
la tratare/valorificare/ 
depozitare 

Cantitatea de deseuri voluminoase colectate separat trimisa la 
tratare/valorificarefdepozitare ca procent din cantitatea totala colectata de 
deseuri voluminoase colectate in Unitatile administrativ teritoriale membre 
ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"(%) 

minim 90% 
Datele sunt folosite in 
scopuri de monitorizare 



ANEXA  1.4- INDICATOR' DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE 
ACTIVITATEA DE SORTARE SI TRANSPORT A DEŞ EURILOR, IN UNITATILE ADMINISTRATIV TERITORIALE 

MEMBRE ALE ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „ECOO 2009" 

INDICATOR' OPERATIONAL' 

Nr. 
Crt. 

Tit lu Descriere/unitate de masurare 
I 

Valori propuse/ 
interval de valor' 

1 Indicatori de performanta 

1,1 

Eficienta in sortare pentru deseurile 
municipale fractia umeda pentru 
punctul de sortare 

Cantitatea totala de deseuri valorificate ca procent 
din cantitatea totala de deseuri municipale fractia 
umeda acceptata la punctul de sortare (%) 

minim 25% 

1,2 
Eficienta in sortare pentru deseurile 
municipale fractia uscata pentru 
punctul de sortare 

Cantitatea totala de deseuri valorificate ca procent 
din cantitatea totala de deseuri municipale fractia 
uscata acceptata la punctul de sortare (%) 

minim 75% 



ANEXA  1.5- INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE 

ACTIVITATEA DE COLECTARE SI TRANSPORT A DESEURILOR DIN CONSTRUCT!! SI DEMOLARI UNITATILE 
ADMINISTRATIV TERITORIALE MEMBRE ALE ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ECOO 2009" 

INDICATOR! Cu PENALITATI 

Nr. 
Crt. 

Tit lu Descriere/unitate de masurare 
Valori propuse/ 
interval de valor! _ 

Colectarea 
deseurilor din 
constructii si 

demolari 

Cantitatea de deseuri din constructil si demolari reciclata ca procent 
din cantitatea totala de deseuri din constructli si demolari colectate la 

&dui Unitatilor administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara ,,ECOO 2009" (%) 

I 
i 	riliii-HWIk l'g(0 76_, hillf,  r1,)(:inj 

II 	f 01,11..illo,,;:kof,,ig 

I 
1. 

.,,:  



ANEXA  2- LISTA CONTRAVENTII IN UNITATILE ADMINISTRATIV TERITORIALE MEMBRE ALE ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARA „ECOO 2009" 

Nr. 
Crt. 

Descriere Prevedere legala Contravenient Cuantum (lei) 

1 
prestarea de că tre operator a uneia dintre activit ă tile reglementate de prezenta lege f ă ră  
aprobarea autorit ă tilor administratiei publice locale prin not ă ră rea de dare in administrare, 
respectiv hot ă ră rea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii; 

Lege 101  /2006, Art 
30, alin (1) 

Operatori 30.000 - 50.000 

2 

atribuirea de că tre autoritatile administratiei publice locale membre ale Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009" a contractelor de delegare a gestiunii pentru 
activită tile de salubrizare a localit ă tilor prevă zute la art. 2 ali n. (3) din Legea 101/2006, 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, f ă ră  respectarea procedurilor legale in 
vigoare specifice fiec ă rui tip de contract; 

Lege 101 / 2006, Art 
30, alin (1) 

Autoritati 30.000 - 50.000 

3 
nesolicitarea de c ă tre operatori a acord ă rii licentei, in termen de 90 de zile de la data 
aprob ă rii hotă ră rii de dare in adnninistrare sau, dup ă  caz, de la data semn ă rii contractului de 
delegare a gestiunii 

Legea 51 / 2006 Art. 
47, alin (4) 

Operatori 30.000 - 50.000 

4 
nerespectarea strategiei locale cu privire la dezvoltarea ş i functionarea pe termen mediu ş i 
lung a serviciului de salubrizare, aprobat ă  de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 
„E000 2009; 

Lege 101  /2006, Art 
30, alin (1) 

Operatori 30.000 - 50.000 

5 

nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) "Autorită tile administratiei publice locale 
elaborează , aprob ă  ş i controlează  aplicarea strategiilor locale cu privire la dezvoltarea ş i 
functionarea pe termen mediu ş i lung a serviciului de salubrizare, tină nd seama de 
prevederile legislatiei In vigoare, de documentatiile de urbanism, amenajarea teritoriului ş i 
protectia mediului, precum ş i de programele de dezvoltare economico-social ă  a unită tilor 
administrativ-teritoriale" 

Lege 101 / 2006, Art 
30, alirt (1) 

Autoritati 30.000 - 50.000 

6 
neurmă rirea de că tre primer a intocmini proiectului de regulament ş i a caietului de sarcini 
propriu al serviciului 

Lege 101 / 2006, Art 
30, alin (2) 

Primer 10.000 - 30.000 

7 
fapta de aprindere ş i/sau ardere a de ş eurilor din recipientele de precolectare/colectare sau 
de ardere a de ş eurilor vegetale rezultate de la operatiunile de cur ă tare a spatiilor verzi, 
arbu ş tilor, arborilor etc 

Lege 101  /2006, Art 
30, alin (22) 

Utilizator 1.500 - 3.000 

incalcarea dispozitiilor art. 24 alin. (6) lit. d) din Legea nr. 101/2006 "Membrii comunit ă tilor 
locale, persoane fizice sau juridice, au, in calitatea lor de utilizatori directi sau indirecti ai 
serviciului de salubrizare, urm ă toarele obligatii: sa asigurare precolectari separate, in 
recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct inscriptionate ş i amplasate in spatii 
special amenajate, a de ş eurilor pe care le-au generat in propria gospod ă rie sau ca urrnare a 
activită tilor lucrative pe care le desf ăş oară ; 

Lege 101 / 2006, Art 
30, alin (24) 

Utilizator 100 - 300 

9 
Fumizarea/Prestarea servicillor de utilitati publice fare licenta atrage raspunderea 
administrative sau contraventionala, dupa caz, a celor vinovati si constituie motiv de revocare 
a hotară rii de atribuire, precum Si de reziliere a contractului de delegare a gestiunii, dupa caz 

Legea 51 / 2006 Art. 
33, alin (5) 

Operator 30.000-50.000 

10 
modificarea neautorizata de catre utilizatori a instalatiilor, utilajelor, echipamentelor si a 
dotarilor aferente sistemelor de salubrizare a locallitatilor 

Legea 51 / 2006 Art. 
47, alin (1) 

Utilizator 500 - 1.000 



11 sistarea nejustificata a serviciului Leg ea 51 / 2006 Art. 
47, alin (2) 

Operator 5.000 - 10.000 

12 

incalcarea de catre operatori a prevederilor reglementarilor tehnice si/sau comerciale, 
inclusiv a reglementarilor-cadru ale serviciilor de salubrizare a localitatilor stabilite de 
autoritatile de reglementare competente, precum si nerespectarea conditiilor asociate 
licentelor 

Legea 51 / 2006 Art. 
47, alin (3) 

Operator 10.000 - 50.000 

13 
refuzul operatorilor de a pune la dispozitia autoritatilor de reglementare competente datele 
si/sau informatiile solicitate on furnizarea incorecta si incomplete de date si/sau informatii 
necesare desfasurarli activitatii acestora 

Legea 51 / 2006 Art. 
47, alin (3) 

Operator 10.000 - 50.000 

14 
furnizarea/prestarea servicillor de utilitati publice in afara pararnetrilor tehnici si/sa calitativi 
adoptati  print  contractul de furnizare/prestare  on  a color  stabiliti prprint norm ele tehnice si/sau 
comerciale adoptate de autoritatea de reglementare competenta 

Legea 51 / 2006 Art. 
47,  an  (3) 

Operator 10.000 - 50.000 

15 

nerespectarea de catre Unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare 
lntercomunitara „ECOO 2009" a dispozitillor Legi 51/2006, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare,  sr a celorlalte reglementari specifice serviciilor de salubrizare a 
localitatilor. Once Indeplinire sau indeplinirea necorespunzatoare a masurilor dispuse de 
autoritatile de reglementare competente 

Legea 51 / 2006 Art. 
47, alin (3) 

Operator 10.000 - 50.000 

16 
refuzul operatorilor de a se supune controlului si de a permite verificarile si inspectille 
prevazute  print  reglementari sau dispuse de autoritatea de reglementare competenta, precum 
si obstructionarea acesteia in indeplinirea atributiilor sale 

Legea 51 / 2006 Art. 
47, alin (4) 

Operator 30.000 - 50.000 

17 neaplicarea masurilor stabilite cu ocazia activitatilor decontrol 
Legea 51 / 2006 Art. 

47, alin (4) 
Operator/ 
Autoritati 

30.000 - 50.000 

18 
furnizarea/prestarea serviclifor de utilitati publice de catre operatorii fara licenta eliberata 
potrivit prevederilor Legi 51/2006, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, sau 
cu licenta a carei valabilitate a expirat 

Legea 51 / 2006 Art. 
47, alin (4) 

Operator/ 
Autoritati 

30.000 - 50.000 

19 
furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice fara contract de delegare a gestiunii, in 
cazul gestiunii delegate 

Legea 51 / 2006 Art. 
47, alin (4) 

Operator 30.000 - 50.000 

20 
practicarea unor tarife neaprobate sau mai man decă t cele aprobate de Adunarea Generale 
a Asociatiilor Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara „ECOO 2009,  In baza metodologiilor 
stabilite de autoritatile de reglementare competente 

Legea 51 / 2006 Art. 
47, alin (4) 

Operator 30.000 - 50.000 

21 
delegarea gestiunii serviciilor de utilitati publice fare respectarea prevederilor Legi 51/2006, 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a legislatiei specifice fiecarui serviciu si 
a legislatiei privind procedurille de delegare 

Legea 51 / 2006 Art. 
47, alin (4) 

Operator 30.000 - 50.000 

22 
aprobarea oblectivelor de investitii publice aferente infrastructurii tehnico-edilitare a serviclilor 
de salubrizare a localitatilor fare respectarea documentatiilor de urbanism, amenajarea 
teritoriului si de protectia mediului, adoptate potrivit legii 

Legea 51 / 2006 Art. 
47, alin (4) 

Autoritati 30.000 - 50.000 

23 
nerespectarea de catre operatori a normelor privind protectia igienei publice si a sanatatii 
populatiei, a mediului de viata a populatiei si a mediului 

Legea 51 / 2006 Art. 
47, alin (4) 

Operator 30.000 - 50.000 

24 
Abandonarea sau depozitarea de ş eurilor menajere ş i stradale, a molozului ş i a ambalajelor 
pe spatiile verzi, c ă ile de comunicatie, in locurile publice sau in alto  locuri decat cele special 
amenajate 

Legea 101 / 2006, Art. 
30, alin (3) 

Operator/ 
Utilizator 

500—  5000 

25 
Amplasarea recipientelor de precolectare in alto locuri decă t cele stabilite sau nnutarea Ion in 
locuri nepermise 

Legea 101 / 2006, Art. 
30, alin (3) 

Operator/ 
Utilizator 

500 — 6000 

26 
Depozitarea de ş eurilor pe platformele autorizate in afara recipientilor ş i nementinerea 
cură teniei pe platforme sau in jurul recipientilor 

Legea 101 / 2006, Art. 
30, alin (3) 

Operator/ 
Utilizator 

500 — 5000 



27 
Neasigurarea sau obstructionarea c ă ilor de acces a mijloacelor de transport pentru ridicarea 
reciplentilor 

Legea  101/ 2006, Art. 
30, alin (3) 

Utilizator 500 - 5000 

28 
Utilizarea coş urilor de gunoi stradale in alte scopuri dec ă t depozitarea de care pietoni a 
deş eurilor de dimensiuni mici 

Legea 101 / 2006, Art. 
30, alin (3) 

Utilizator 500  -5000  

29 
Utilizarea dispozitivelor de precolectare in alte scopuri decal cele pentru care au fost 
destinate 

Legea 101 / 2006, Art. 
30, alin (3) 

Operator/ 
Utilizator 

500-  5000 

30 Deteriorarea sau distrugerea Cu  buna ş tiintă  a dispozitivelor de precolectare a de ş eurilor 
Legea 101 / 2006, Art. 

30, afin (3) 
Operator/ 
Utilizator 

500 - 5000 

31 
Neigienizarea dup ă  fiecare golire a recipientilor ş i neefectuarea dezinfectiei lunare la 
platformele de colectare 

Legea 101 / 2006, Art. 
30, alin (3) 

Operator 500 - 5000 

32 

Neefectuarea sau efectuarea necorespunz ă toare de care persoanele fizice sau juridice a 
operatiilor de mentinere a cur ă teniel, inl ă turare a z ă pezii, ghetii sau poleiului, a trotuarelor si 
rigolelor, (inclusiv a gr ă tarelor gurilor pluviale) de pe proprietate aprivata p ă nă  la limita cu 
proprietatea publica 

Legea 101 / 2006, Art 
30, alin (3) 

Utilizator  500-  5000 

33 Blocarea gurilor pluviale prin depozitarea de deş euri, p ă mă nt sau moloz 
Legea 101 / 2006, Art. 

30, alin (3) 
Utilizator 500 - 5000 

34 

Depozitarea materialelor de constructii pe domeniul public sau privet al Unitatilor 
administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara „ECOO 2009", 
fara aprobarea prealabila a Autoritatilor publice locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara „[COO 2009" 

Legea 101 / 2006, A rt. 
30, alirt (3) 

Utilizator 500 - 5000 

35 

Depozitarea in locuri special amenajate pentru colectarea deseurilor municipale sau pe 
domeniul public sau privet al Unitatilor administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara ,,E000  2009", a unor deseuri sau oblecte cu volunn mai mare de 
2 mc sau cu una din dimensiuni mai mare de 2,5 m 

Legea 101 I 2006, Art 
30, alin (3) 

Utilizator 600  -5000  

36 
Organizarea necorespunzatoare a santierelor de constructii prin lipsa imprejmuirii, 
nementinerea curateniei, raspandirea prafului, necuratarea rotilor la mijloacele de transport 
la iesirea din santier 

Legea 101  /2006, Art. 
30, alin (3) 

Utilizator 1.000 - 5000 

37 
Utilizarea recipientilor pentru deseurile reciclabile in atte scopuri decat cele pentru care sunt 
destinate 

Legea 101 / 2006, Art. 
30, din (3) 

Utilizator 500 - 5000 

38 
Neridicarea cadavrelor de animale de catre firmele specializate la term enele prevazute in 
contracte si neefectuarea dezinsectiei la locurile de uncle au fast ridicate cadavrele 

Legea 101 / 2006, Art 
30, alin (3) 

Operator 500 - 5000 

39 Intretinerea necorespunzatoare a mijloacelor de transport a deseurilor municipale colectate 
Legea 101 /2006, Art. 

30, alin (3) 
Operator 1.000 - 5000 

40 Lipsa echipamentului de lucru si a ecusonului pentru personalul operatorului 
Legea 101 / 2006, Art 

30, aiin (3) 
Operator 1.000 - 5000 

41 Nerespectarea graficelor de colectare a deseurilor municipale 
Legea 101  /2006, Art. 

30, alin (3) 
Operator 500-  5000 

42 
impiedicarea operatorilor de a efectua lucrarile de dezapezire prin blocarea strazilor si 
trotuarelor cu autovehiculelor parcate in locuri nepermise sau cu marfuri si ambalaje 

Legea '101 / 2006, Art. 
30, alin (3) 

Utilizator 500 - 5000 

43 Deversarea de reziduuri lichide pe spatille publice 
Legea 101 / 2006, Art 

30, alin (3) 
Utilizator 500 - 5000 

44 
Neluarea m ă surilor de salubrizare si imprejmuire a terenurilor neocupate din intravilan de 
catre proprietari 

Legea 101 / 2006, Art, 
30, alin (3) 

Utilizator 1.000 - 5000 

45 
Creş terea de pă să ri si animale in adaposturi innprovizate si/sau neigeinizate, generatoare de 
disconfort 

Legea 101 / 2006, Art. 
30, alin (3) 

Utilizator 1.000  -5000  



ANEXA 2 

la HotaYarea CJ lalomita nr. 	 din 	2022 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009" JUDETUL 
IALOMITA 

Caiet de sarcini 

ACTIVITATEA DE COLECTARE SEPARATA 51 
TRANSPORT SEPARAT AL DE5EURILOR MUNICIPALE 51 

AL DEŞ EURILOR SIMILARE 

ÎN UNITATILE ADMINISTRATIV TERITORIALE MEMBRE 
ALE ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 

„ECOO 2009", 

JUDETUL IALOMITA 



CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE 

Sectiunea a 1-a - Obiectul caietului de sarcini 

ART.1 

Prezentulcaiet de sarcini: 

(1) Stabile5te conditiile: 

a) în care va fi derulat ă  procedura de incredintare directa prin incheierea 

unui contract de delegare,prin incredintare directa,a gestiunii serviciului de 

salubrizare menajera a unitatilor administrativ-teritoriale nnembre ale 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009" in conformitate cu 

prevederile art. 28 din Legea serviciilor connunitare de utilită ti publice nr. 
51/2006, republicata, cu modificarile si connpletarile ulterioare, respectiv 

aurmatoarelor activit ă ti: 

a.1 colectarea separat ă  ş i transportul separat al de5eurilor municipale 51 

al de ş eurilor similare provenind din activită ti comerciale din industrie 51 

institutii, inclusiv fractii colectate separat, f ă ră  a aduce atingere fluxului 

de de5euri de echipamente electrice ş i electronice, baterii ş i acumulatori 

fractia umeda (reziduala si biodegradabila); 

a.2 colectarea separat ă  51 transportul separat al de ş eurilor nnunicipale 5i 

al de5eurilor similare provenind din activit ă ti comerciale din industrie 5i 

institutii, inclusiv fractii colectate separat, f ă ră  a aduce atingere fluxului 

de de5euri de echipannente electrice ş i electronice, baterii 5i acumulatori 
fractia uscata (hartie&carton, plastic&nnetal, sticla); 

a.3 colectarea, transportul, depozitarea ş i valorificarea de5eurilor 

voluminoase provenite de la populatie, institutii publice 51 agenti 

econonnici, neasinnilabile celor nnunicipale (mobilier, de5euri de 

echipamente electrice ş i electronice etc.); 

a.4 colectarea 51 transportul de5eurilor provenite din locuinte, generate 

de activită ti de reannenajare 5i reabilitare interioar ă  ş i/sau exterioar ă  a 

acestora; 

a.5.colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public ş i predarea 

acestora Care unită tile de ecarisaj sau că tre instalatii de neutralizare; 

a.6colectarea si transportul deseurilor vegetale provenite din parcuri, 

gră dini, curti ş i alte spatii verzi; 
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b) in care va fi incheiat contractul de delegare prin incredintare directa a 

sistemului public aferent serviciului de salubrizare menajera a unitatilor 

administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Interconnunitara 

,,COO 2009"; 

c) conditiile pe care operatorul trebuie s ă  le indeplineasc ă , de desfăş urare a 

activit ă tilor specifice serviciului, stabilind nivelurile de calitate ş i conditiile 

tehnice necesare function ă rii acestuia in conditii de eficient ă , sigurant ă  ş i 

protectia mediului. 

(2) Este: 

a) intocmit in concordant ă  cu necesit ă tile obiective ale serviclului, cu 

respectarea in totalitate a regulilor de baz ă  precizate in documentele constitutive 

ale cadrului juridic aferent serviciului de salubrizare, spre a servi drept 

documentatie tehnic ă  ş i de referint ă  In vederea stabilirii conditiilor specifice de 

desfăş urare a serviciului de salubrizare menajera denumit in continuare 

serviciul; 

b) aplicabil doar in procesul de asigurare ş i prestare a serviciului de 

salubrizare menajera a unitatilor administrative-teritoriale member ale Asociatiel 

de Dezvoltare Interconnunitara „ECOO 2009", respectiv a activit ă tilor pernnise ale 

acestuia. 

(3) Face parte integrant ă  din documentatia necesar ă  desfăş ură rii activit ă tilor 

serviciului, constituind un document obligatoriu al acesteia. 

(4) Utilizeaz ă , in fondul s ă u, termenii, expresiile ş i abrevierile precizate in 

regulamentul serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ-teritoriale 

nnembre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercornunitara „ECOO 2009", judetul 

Ialomita, 

(5) Va fi citit, interpretat, implementat ş i respectat impreun ă fin concordant ă  cu 

prevederile: 

a) regulamentului serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ-teritoriaie 

membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"; 

b) contractul de delegare,prin incredintare directa,a gestiunii serviciului de 

salubrizare menajera a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009". 
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Sectiunea a 2-a - Aria serviciului 

ART,2 

Aria serviciului este reprezentat ă  de aria de competent ă  a autorit ă tilor 

adnninistratiei publice membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

„ECOO 2009", 

Datele caracteristicile ale Ariei serviciului, inclusiv ale serviciului: 

a) sunt cele prezentate in tab. 1. 

b) vor fi citite, ş i interpretate, impreun ă  cu alte date caracteristice ale 

serviciului, precizate in tabelele din Anexele la prezentul caiet de sarcini, 

in vederea dimension ă rii nn ă rimii parcului auto specializat, a num ă rului de 

personal propriu, stabilirii valorii tarifelor propuse spre a fi practicate etc. 

Sectiunea a 3-a- Permisiuni 

ART.3 

In aria serviciului: 

(1) Operatorul are permisiunea de a presta activit ă tile serviciului 

precizate în frecventa stabilit ă  In Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini. 

(2) Permisiunea acordat ă  prin prezentul caiet de sarcini este valabil ă  dear 

in conditiile detinerii de c ă tre operator, simultan, ş i in stare de valabilitate, 

a: 

a) contractului de delegare,prin incredintare directa,a gestiunii serviciului de 

salubrizare, Cu nominalizarea activit ă tilor precizate in tab. 2 din prezentul 

caiet de sarcini; 

b) licentei de operare a serviciului de salubrizare, cu autorizarea activit ă tii 

decolectare separat ă  ş i transportul separat al de ş eurilor municipale ş i al 

de ş eurilor similare provenind din activit ă ti comerciale din industrie ş i 

institutii, inclusiv fractii colectate separat, f ă ră  a aduce atingere fluxului de 

de ş euri de echipamente electrice ş i electronice, baterii ş i acurnulatori, 

minim clasa 2. 

(3) Operatorul are permisiunea s ă  utilizeze, ş i s ă  modifice/actualizeze (Cu 

aprobarea Adunarii Generale a Asociatiilor Asociatiei de Dezvoltare 
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Intercomunitara „ECOO 2009") in calculele aferente stabilirii obiectivelor 

anuale 5i a cantită tilor valorificate, pentru diferite categoril de de5euri: 

a) valor' medii ale densită tilor diferitelor tipuri de de5euriprezentate In tab. 

3, 

b) valor' ale indicelui de producere a de5eurilor conform celor prezentate in 

tab.l. 

Tab. 1 

DATE CARACTERISTICE ale ARIEI SERVICIULUI 

Num ă r de gospod ă rii din aria serviciului (case 

inclividuale: 2.984 +locuinte bloc: 3.716) 

buc 19.367 

Nt. de locuitori din aria serviciului pers 47 669 

Nr. agent' economic' si institutli publice Buc 386 

Densitatea medie a de5eurilor nesortate, 
colectate 

Kg/nnc 322 

Indice mediu specific de producere a de ş eurilor, 

specific pentru aria serviciului 
Kg/loc/zi 0,9 

Cantitatea medie zilnic ă  de de5euri municipale 
generat ă  in aria serviciului 

To/zi 40 

Tarif aferent depozit ă rii a de5eurilor generate in 

aria serviciului (inclusiv contributia pe economia 
circulara) - depozit conform Slobozia 

Lei/to 400 
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Tab 2 

ACTIVITATE PERMISA 

1. Colectarea separat ă  ş i transportul separat al 

de ş eurilor municipale ş i al de ş eurilor similare 

provenind din activit ă ti comerciale din 

industrie ş i institutii, inclusiv fractii colectate 

separat, fă ră  a aduce atingere fluxului de 

de ş euri de echipamente electrice ş i 

electronice, baterii ş i acumulatori fractia 

umeda (rezidual si biodegradabil) 

Al 

2. Colectarea separat ă  ş i transportul separat al 

de ş eurilor municipale ş i al de ş eurilor similare 

provenind din activit ă ti comerciale din 

industrie ş i institutii, inclusiv fractii colectate 

separat, fă ră  a aduce atingere fluxului de 

de ş euri de echipamente electrice ş i 

electronice, baterii ş i acurnulatori fractia 

uscata (hartie&carton, plastic&metal, sticla) 

A2 

3. Colectarea, transportul, depozitarea ş i 

valorificarea de ş eurilor voluminoase provenite 

de la populatie, institutii publice ş i agenti 

economici, neasimilabile celor niunicipale 

(rnobilier, de ş euri de echiparnente electrice ş i 

electronice etc.) 

A3 

4. colectarea ş i transportul de ş eurilor provenite 

din locuinte, generate de activit ă ti de 

reamenajare ş i reabilitare interioar ă  ş i/sau 

exterioar ă  a acestora 

A4 

5. colectarea ş i transportul de ş eurilor vegetale 

• provenite din parcuri, gr ă dini, curti ş i alte 

spatii verzi 

A5 

6, colectarea cadavrelor animalelor de pe 

domeniul public ş i predarea acestora c ă tre 

unită tile de ecarisaj sau c ă tre instalatii de 

A6 
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neutralizare 

7. transferul deseurilor municipale fractia umeda 

si a refuzului din sortarea deseurilor 

municipale fractia uscata la depozitul conform 

Slobozia 

A7 

Permisiunea pentru activit ă tile A3, A4, A5, A6 si A7este acordat ă  în baza 

contractului de delegare,prin incredintare directa,a gestiunii ş i a licentei ANRSC 

de operare, aferente activit ă tii Al si A2. 

CAPITOLUL II - CERINTE ORGANIZATORICE MINIMALE 

ART.5 

În procesul prest ă rii serviciului, operatorul serviciului va asigura: 

(1) Implementarea/aplicarea/realizarea ş i respectarea: 

a) prevederilor cadrului juridic de asigurare/prestare a serviciului de 

salubrizare nnenajera a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,COO 

2009"; 

b) prevederilor legislatiei, nornnelor, prescriptlilor ş i regulannentelor 

privind s ă n ă tatea ş i securitatea ocupational ă , gospod ă rirea apelor, protectia 

mediului, urm ă rirea comport ă rii in tinnp a constructiilor, prevenirea ş i 

combaterea incendiilor; 

c) indicatorilor de perfornnant ă  ş i calitate inscri ş i in contractul de 

delegare a gestiunii, ş i in regulannentul serviciului Anexa 1 la prezentul 

caiet de sarcini; 

(2) Aplicarea de nnetode performante de management, care s ă  conduc ă  la 

reducerea num ă rului de modific ă ri ale tarifelor serviciului, in sensul cre ş terii 

acestora. 

(3) Prestarea serviciului tuturor persoanelor fizice ş i juridice 

rezidente/av ă nd sediul social-puncte de lucru in unitatilor administrativ- 

teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 

2009". 
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(4) Dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolect ă rli separate, in 

cantit ă ti suficiente, etan ş e, adecvate mijloacelor de transport pe care le au 

in dotare. 

(5) Realizarea, implementarea ş i aplicarea unui sistem simplu, dar eficient, 

de evident ă  a sugestillor, sesiz ă rilor ş i reclamatiilor utilizatorilor, ş i de 

rezolvare operativ ă  a acestora. 

(6) Furnizarea Asociatiel de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", 

respectiv A.N.R.S.C., a informatiilor prev ă zute de actele normative 

aplicabile serviciului/solicitate ş i accesul la documentatiile ş i la actele 

individuale pe baza c ă rora presteaz ă  serviciul de salubrizare, in conditiile 

legii. 

(7) Elaborarea, conform reglement ă rilor in vigoare ş i a cerintelor 

contractuale, evidentei gestiunii de ş eurilor, ş i raportarea situatiei, periodic, 

autorit ă tilor competente, inclusiv, lunar, Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara „ECOO 2009". 

(8) Administrarea ş i exploatarea sistennului public concesionat in conditiile 

prevederilor contractului de delegare,prin incredintare directa, a gestiunii 

serviciului. 

(9) Exploatarea, Intretinerea ş i reparatia instalatiilor ş i utilajelor, at& a celor 

concesionate c ă t ş i a celor proprii, doar cu personal calificat ş i autorizat. 

(10) Asigurarea: 

a) implementă rii/aplic ă rii/respect ă rii obligatiilor ş i ră spunderilor 

personalului operativ propriu precizate in regulamentul serviciului; 

b) personalului necesar pentru prestarea activit ă tilor stabilite in sarcina sa 

prin contractul de delegare a gestiunii; 

c) dotă rii proprii cu instalatii ş i echipamente specifice necesare pentru 

prestarea activit ă tilor stabilite in sarcina sa prin contractul de delegare,prin 

incredintare directa,a gestiunii; 

d) Tnlocuirea mijloacelor de precolectare/colectare, inclusiv a mijloacelor 

auto, care prezint ă  defectiuni, neetan ş eită ti sau nu mai pot fi utilizate în  

scopul propus; 

e) elaborarea planurilor anuale de revizii ş i reparatii executate cu forte 

proprii ş i cu terti; 

f) evidentei orelor de functionare a utilajelor; 

g) conducerea operativ ă  prin dispecerat ş i asigurarea rnijloacelor tehnice ş i  

a personalului de interventie. 
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(11) Prestarea activit ă tilor serviclului de salubrizare menajera astfel s ă  fie 

asigurat/asigurate: 

a) continuitatea serviciului, din punct de vedere cantitativ 5i calitativ, 

indiferent de anotimp, conditli meteo, etc; 

b) protejarea s ă n ă tă tii utilizatorilor, 51 creerea unui mediu de viat ă  
civilizat; 

c) protectia nnediului inconjur ă tor, pe toate connponentele sale; 

d) nnentinerea cur ă teniei  în punctele caracteristice serviciului, pentru 

asigurarea esteticii corespunz ă toare a unitatilor administrativ-teritoriale 

mennbre ale Asociatiei de Dezvoltare Interconnunitara „ECOO 2009"; 

e) posibilită tile de adaptare a modului de prestare a activit ă tilor serviciului 

la cerintele, justificate, ale utilizatorilor; 

f) controlul modului de prestare a activit ă tilor serviciului de salubrizare 

menajera, inclusiv al controlului acestora; 

g) cunoa5terea, aplicarea, implementarea, respectarea tuturor 

prevederilor actelor normative - la nivel local/national - specifice aplicabile 

procesului de asigurare/prestare a serviciului de salubrizare a unitatilor 

administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara „ECOO 2009". 

CAPITOLUL III 

REGULI GENERALE de PRESTARE a SERVICIULUI/ACTIVITATILOR 
ACESTUIA 

Sectiunea 1-a Cadru legal de prestare 

ART.6 

Pe intreaga perioad ă  de realizare a contractului de delegare,prin incredintare 

directa,a gestiunii serviciului de salubrizare, operatorul va obtine 51 va 

mentine in stare de valabilitate: 

(1) Contractul de delegare,prin incredintare directa i a gestiunii serviciului de 

salubrizare, inclusiv anexele acestuia. 

(2) Licenta de operare, eliberat ă  prin Ordin emis de pre ş edintele Autoritatea 

National de Reglementare pentru Serviciile Connunitare de Utilit ă ti Publice, 

minim clasa 2. 

(3) Toate aprob ă rilor, acordurilor, avizelor 5i/sau autorizatiilor, impuse de 

prevederile actelor normative, in vigoare la nivel national, incidente 
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serviciului de salubrizare inunitatilor administrativ-teritoriale membre ale 

Asociatiei de Dezvoitare Interconnunitara „ECOO 2009". 

Sectiunea a 2-a- Personal ş i instructaj 

ART.7 

Pe intreaga perioad ă  de realizare a contractului de delegare a gestiunii serviciului 

de salubrizare: 

(1) 	Operatorul: 

a) va face cunoscut delegatarului persoana/persoanele din conducere 

desennnate s ă  gestioneze ş i supravegheze prestarea serviciului/activit ă tilor 

acestuia in numele s ă u; in absenta, din once nnotiv, a 

persoanei/persoanelor din conducere, trebuie nominalizati 

inlocuitorul/inlocuitorii; 

b) va avea, in once moment, capabilitatea ş i posibilitatea inlocuirii 

angajatilor in caz de concediu, boal ă  sau alte indisponibilit ă ti. 

(2) 	Persoana cu responsabilit ă ti de conducere trebuie s ă  fie 

autorizat ă finnputemicit ă  s ă  negocieze ş i s ă  incheie acorduri cu delegatarul 

cu privire la executarea de lucr ă ri ş i/sau servicii; când delegatarul solicit& 

aceasta trebuie s ă  poată  fi contactat ă  ş i disponibil ă  de a se prezenta la 

locul convenit intr-un termen rezonabil, in functie de amploarea problemei. 

(3) Toti conduc ă torii auto ş i ceilalti angajati trebuie s ă  detin ă  calific ă ri 

relevante ş i vor fi instruiti in mod corespunz ă tor ş i calificati pentru sarcinile 

lor, astfel incât sistemul public aferent serviciului s ă  fie exploatat ş i 

administrat in conformitate cu cerintele contractuale. 

(4) Operatorului nu II este permis sä vâncl ă  de ş eurile/s ă  schimbe traseul 

de ş eurilor, fă ră  permisiunea delegatarului. 

Sectiunea a 3-a — Indentitatea firmei ş i identificarea personalului 

ART.8 

Pe intreaga perioad ă  de realizare a contractului de delegare,prin incredintare 

directa, a gestiunii serviciului de salubrizare, operatorul: 

(1) Va functiona sub nunnele propriei firme, marcand tot echipamentul, 

vehiculele, pliantele, bro ş urile cu acela ş i logo sau slogan. 

10 



(2) Va asigura dotarea propriul personal cu echipament de lucru/protectie 

inscriptionat cu denumirea societ ă th. 

(3) Va furniza personalului carduri/ecusoane de identificare, contin ă nd 

numele, fotografia ş i num ă rul de identificare, care vor fi purtate permanent 

pe toat ă  perloada prest ă rii serviciului. 

Sectiunea a 4-a - Echipament de protectie gi sigurant5 

ART.9 

Pe intreaga perioad ă  de realizare a contractului de delegare a gestiunii serviciului 

de salubrizare menajera: 

(1) Operatorul este responsabil de asigurarea echipamentului de protectie 

ş i sigurant ă  ş i de desfăş urarea tuturor operatiunilor 5i activit ă tilor in 

conformitate cu prevederile legale 51 normele privind s ă natatea ş i 

securitatea ocupational ă . 

(2) Prevenirea incendhlor ş i m ă surile de protectie vor fi asigurate ş i 

mentinute conform prevederilor legale în vigoare. 

Sectiunea a 5-a - Intretinere vehicule ş i recipiente 

ART 10 

Pe intreaga perioad ă  de realizare a contractului de delegare,prin incredintare 

directa, a gestiunil serviciului de salubrizare: 

(1) Este responsabilitatea operatorului: 

a)s ă  intretin ă  toate vehiculele de colectare folosite pentru prestarea 

serviciului in stare bun ă  de functionare ş i s ă  asigure repararea acestora in 

timp util pentru a satiface complet toate cerintele contractuale ale 

serviciului; 

b)de a inlocui vehiculele c ă t de repede posibil dar nu mai t ă rziu de finalul 

urm ă toarei zile de lucru dup ă  aparitia defectiunii sau nefunction ă rii 

acestora; 

(2) Autospecialele folosite pentru colectarea de ş eurilor reziduale vor fi 

spă late lunar pe dinafar ă  ş i pe din ă untrul benei. 

(3) Dac ă  operatorul trebuie s ă  utilizeze unul ş i acela ş i vehicul pentru 

coiectarea de ş eurilor reziduale 51 a celor reciclabile, vehicului trebuie 

cură tat ş i pe din ă untru ş i pe dinafara benei dup ă  ce de ş eurile reziduale au 
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fast desc ă rcate ş i inainte de colectarea de ş eurilor reciclabile, pentru a nu 

contamina de ş eurile reciclabile. 

(4) Operatorul: 

a)va sp ă la ş i cură ta tati recipientii utilizati pentru colectarea de ş eurilor 

reziduale, cel putin o dat ă  pe trimestru, in perioada mai-septembrie; 

b)va asigura o modalitate mobil ă  de sp ă lare pentru sp ă larea 51 cur ă tarea 

recipientilor. Apa uzat ă  rezultat ă  in urma sp ă l ă rii va fi colectat ă  intr-un 

rezervor acoperit; recipientele vor fi sp ă late in interior 51 pe capace f ă ră  a 

se aduce vreun prejudiciu vreunei p ă rti a recipientului. 

(5) 'in cazul in care recipientele: 

a)trebuie reparate, lucrarea trebuie initiat ă  imediat ce s-a descoperit acest 

lucru ş i niciun recipient nu trebuie l ă sat intr-o stare de deteriorare nnai mult 

de a s ă pt ă rnân ă  inainte de a fi reparat sau inlocuit; 

b)sunt furate sau deteriorate f ă ră  a mai putea fi reparate, operatorul este 

obligat ca  în termen de o s ă pt ă nn8n ă  să  îí inlocuiască  cu recipienti de 

aceea ş i capacitate ş i calitate similar ă . 

Sectiunea a 6 -a - Sistemul de management integrat 

ART.11 

Pe intreaga perload ă  de realizare a contractului de delegare,prin incredintare 

directa, a gestiunii serviciului de salubrizare, operatorul trebuie s ă : 

(1) Pun ă  la dispozitia delegatarului, la cerere, toate procedurile, 

instructiunile de lucru, auditurile Şĺ  rapoartele de evaluare, certific ă rile ş i 

auditurile de supraveghere 51 recertificare aferente sistemului, 

(2) Se asigure c ă  toate activit ă tile le desfăş oară  in conditiile respect ă rii 

standardelor ş i sä ia m ă suri pentru inl ă turarea neconfornnit ă tilor. 

Sectiunea a 7-a - Comunicarea 

ART.12 

Operatorul va informa: 

(1) Delegatarul cu privire la once problem ă  ce afecteaz ă  prestarea 

serviciulu1; asennenea probleme vor fi prezentate in scris, impreun ă  cu 

propunerile de rezolvare a situatiei. 
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(2) 	Utilizatorii: 

a) asupra regulilor de utilizare a recipientelor de precolectare separat ă  ş i 

despre sanctiunile aplicabile in cazul nerespect ă rii acestora, inclusiv 

in ş tiinteze, în scris, asupra eventualeior connportamente indezirabile 

constatate, precum colectarea separat ă  gre ş ită  a de ş eurilor, deversarea 

de ş eurilor 15ng ă  recipiente, amestecarea de ş eurilor municipale cu de ş euri 

periculoase sau cu de ş euri din constructii ş i demol ă ri; 

b) prin campanii de informare organizate, c ă  once cerere sau reclannatie cu 

privire la activitatea de colectare ş i transport de ş euri s ă  fie adresat ă  
acestuia; in acest scop, operatorul va infiinta un serviciu telefonic functional 

intre orele 8:00 ş i 16:00 in toate zilele de colectare a de ş eurilor - num ă rul 

de telefon folosit în acest scop va fi postat pe site-ul operatorului; 

ART.13 

Bi lunar, operatorul are obligatia s ă  informeze delegatarul cu privire la num ă rul 

sugestiilor, sesiz ă rilor, cererilor Si reclamatiilor privind prestarea serviciului 

ş i asupra modului de rezolvare a acestora. 

ART 14 

Impreun ă  cu delegatarul, operatorul va asigura rezolvarea tuturor problennelor 

privind acceptarea de ş eurilor ce pot apare pe fluxul de ş eurilor, în relatia cu 

operatorii instalatiilor de tratare. 

ART.15 

Operatorul este pe deplin r ă spunzâtor de toate situatiile care cad sub incidenta 

Directive' nr.2004/35/CE privind r ă spunderea pentru mediul inconjur ă tor 

transpus ă  prin O.U.G.68/2007 privind ră spunderea de mediu cu referire la 

prevenirea ş i repararea prejudiciului asupra mediului. 

ART.16 

Dispozitiile scrise date de delegatar operatorului sunt obligatorii. 

Sectiunea a 8-a - Controlul ş i monitorizarea de mediu 

ART.17 

Operatorul va monitoriza ş i respecta cerintele privind conditiile de protectie a 

nnediului stabilite prin autorizatir ş i once alt ă  cerint ă  suplimentar ă  impus ă  
de o autoritate competent ă  privind exploatarea in regim normal a 

obiectivelor. 
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ART.18 

Compozitia de ş eurior se va realiza cu respectarea prevederilor legale de cel putin 

o data P e an. 

Sectiunea a 9-a - Monitorizarea activit ă tii 

ART.19 

Delegatarul: 

(1) Va monitoriza activitatea operatorului ş i o va lua in considerare la 

certificarea pl ă tilor că tre operator dup ă  cum este descris in conditiile 

contractuale, 

(2) Va fl informat despre/ ş i va putea participa la once  inspectie programat ă  
de alte autorită ti connpetente. 

(3) Va organiza ş edintele de management a serviciului cu participarea 

operatorului ş i, dac ă  este cazul, a &tor operatori care gestioneaz ă  pe fluxul 

de ş eurilor, instalatii de valorificare ş i/sau eliminare a de ş eurilor. 

ART.20 

Operatorul va coopera pe deplin cu delegatarul pentru a monitoriza ş i controla 

serviciul/activit ă tile acestuia ş i va permite permanent delegatarului s ă  
inspecteze toate inregistr ă rile ş i documentele p ă strate referitoare la acesta, 

ş i s ă  inspecteze facilit ă tile de pe amplasannente, inclusiv echipamentele ş i 

vehiculele. 

Segiunea a 10-a - Securitatea obiectivelor ş i instalaVilor 

ART.21 

Operatorul: 

(1) Este pe deplin responsabil cu asigurarea pazei ş i a integrită tii protectiei 

perimetrale pentru toate oblectivele prin administrarea/exploatarea c ă rora 

realizeaz ă  prestarea activit ă tilor permise. 

(2) Va preg ă ti ş i implementa un plan de interventii in caz de evenimente 

neprev ă zute ş i Tş i va instrui personalul referitor la continutul acestui plan, 

pentru a fi preg ă tit in cazul situatiilor de urgentă . 

ART.22 

14 



Regulile privind accesul la obiective vor fl stabilite de c ă tre operator ş i vor fi 

comunicate delegatarului. 

ART. 23 

Intrarea in obiectivele administrate de operator va fi controlat ă  ş i limitat ă  de 

Care acesta la persoanele autorizate s ă  intre 'in incint ă  pentru motive 

asociate cu operarea, Tntretinerea, controlul ş i monitorizarea activit ă tilor ş i 

la persoanele care livreaz ă  de ş euri; alte persoane, cum ar fi vizitatori sau 

grupuri organizate in scopuri educative, vor fi admise cu acceptul 

operatorului. 

ART.24 

Orice incident neobi ş nuit privind securitatea va fi notificat autorit ă tilor 

competente de ordine public ş i va fi inregistrat în baza de date a 

operatorului. Operatorul va raporta delegatarului once incident semnificativ 

legat de p ă trunderi, stric ă ciuni sau pierderi. Operatoruf ş i delegatarul vor 

examina periodic once astfel de incident semnificativ ş i vor evalua 

caracterul adecvat al m ă surilor de securitate luate pentru evitarea aparitiei 

unor evenimente asem ă n ă toare pe viitor. 

Sectiunea a 11-a- Sistemul informatic ş i baza de date a operatiunilor 

ART. 25 

Pe Intreaga perioad ă  de realizare a contractului de delegare,prin incredintare 

directa, a gestiunii serviciului: 

(1) Operatorul va instala, utiliza ş i Tntretine un sistern informatic 

computerizat, unde vor fi stocate ş i procesate datele legate de functionarea 

acestuia. 

(2) Sistemul informational: 

a)trebuie  sä poat ă  genera rapoarte zilnice, lunare, trimestriale ş i anuale 

prin agregarea ş i procesarea num ă rului mare de inregistr ă ri primite zilnic; 

b)pe baza inregistr ă rilor zilnice, trebuie sa poat ă  genera rapoarte lunare, 

trimestriale ş i anuale privind oricare categorie de 7nregistr ă ri; 

c)trebuie astfel realizat ?rick s ă  faciliteze aplicarea cerintelor din OUG 

196/2005 privind Fondul pentru rnediu cu modific ă rile ş i complet ă rile 

ulterioare ş i a OM 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al 
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contributiilor 51 taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu nnodific ă rile ş i 

completă rile ulterioare. 

(3) Operatorul va tine un jurnal zilnic al activit ă tilor, care va cuprinde cel 

putin urm ă toarele date: 

a)traseul de colectare ş i codul acestuia; 

b)conduc ă torul vehiculului; 

c)cantit ă tile ş i categoriile de de ş euri colectate; 

d)instalatia la care au fost transportate; 

e)inddente, Tnregistr ă ri ale problemelor, intreruperi programate ş i 

neprogrannate, defectiuni ş i accidente, activit ă ti de intretinere sau reparatil 

ş i tinnpii de oprire a serviciilor, inlocuirea vehiculelor, echipamentelor sau 

personalului, conditii atmosferice, etc.; 

f)registre ale lucr ă rilor de intretinerel 5 i reparatil realizate la fiecare 

echipament; 

g)vehicule (utilizate/neutilizate, nnotivele neutiliz ă rii vehiculelor etc.); 

h)sugestii, sesiz ă ri, reclannatil ş i notific ă ri primite, ş i ră spunsurile 

corespunz ă toare; 

i)probleme ap ă rute ş i solutille folosite; 

j)orice alte date inregistrate solicitate de delegatar. 

(4) Operatorul va depune, nu mai tArziu de o lun ă  dup ă  Incheierea anului 

calendaristic, un raport anual consolidat; acest raport va fi structurat in 

functie de cerintele delegatarului, ş i va cuprinde ş i urm ă toarele dovezi: 

a)de plan' a tuturor impozitelor ş i a taxelor de asigur ă ri ş i sociale, de ş omaj 

ş i de s ă n ă tate datorate; 

b)de inmatriculare a vehiculelor; 

c)de control tehnic at vehiculelor ş i de incadrare in nornnele de control al 

emisiilor; 

d)de autorizare a delegatului; 

e)de posesie a autorizatiilor/avizelor care conditioneaz ă  desfăş urarea 

activit ă tii. 

CAPITOLUL IV - ACTIVITĂ TILE SERVICTULUT 

Sectiunea 1: Colectarea separata ş i transportul separat al deş eurilor 

municipale 0 al de ş eurilor similare provenind din activitâti 
comerciale din industrie ş i institutii, inclusiv fractii colectate 

separat, f6r ă  a aduce atingere fluxului de de ş euri de echipamente 

electrice ş i electronice, baterii ş i acumulatori 
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ART 26  

(1)Operatorul are permisiunea de a desfăş ura activit ăţ ile de Colectare ş i 

transport separat al de ş eurilor municipale ş i al de ş eurilor sinnilare 

provenind din activit ăţ i connerciale din industrie ş i institu ţ ii, inclusiv frac ţ ii 

colectate separat, fă ră  a aduce atingere fluxului de de ş euri de echipamente 

electrice ş i electronice, baterii ş i acumulatori, frac ţ ia unned ă  ş i fractia 

uscată , in condi ţ iile legii, 'in aria administrativ-teritorial ă  a autoritatilor 

publice locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 

2009", jud. Ialomita. 

(2) 	Colectarea de ş eurilor municipale se realizeaz ă  pe 5 frac ţ ii: 

a)Fractia reziduala, a ş a cum este descrisă  in Regulamentul serviciului; 

b) Fractia biodegradabila, a ş a cum este descris ă  în Regulamentul 

serviciului; 
c)Fractia hartie&carton, a ş a cum este descris ă  in Regulannentul serviciului; 

d) Fractia plastic&metal, a ş a cum este descris ă  in Regulamentul serviciului; 

e) Fractia sticla, a ş a cum este descris ă  in Regulannentul serviciului; 

ART.27 

Num ă rul de locuitori din aria de operare este de 47 669 locuitori, cu 

13 130 gospod ă rii individuale si 3 716 de apartamente, 

ART. 28  

(1)Pe raza unitatilor nnernbre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

„ECOO 2009" exist ă  puncte de colectare, prezentate in Anexa nr. 3, fiecare 

dotata de catre a autoritatile publice locale membre ale Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009" Cu  recipienti de colectare 

conform Anexei nr. 3. Colectarea de ş eurilor de la gospodariile individuaie 

fă cându-se din poartă -In-poart ă , prin colectarea recipientelor/sacilor in 

care au fost depozitate de ş eurile. 

(2) 	Agentii economici ş i Institu ţ iile publice au obligatia  sä  de ţ in ă  pubele 

de precolectare a de ş eurilor, pe cel putin 5 tipuri de fractii (reziduala, 

biodegradabila, hartie&carton, plastic&metal, sticla), 

ART.29 

Agentii economic' ş i a institu ţ iite publice din aria de operare, sunt 

prezentate in Tab nr. 1. 
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ART. 30  

(1) Graficul de colectare a deseurilor nnunicipale, fractiile reziduala, 

biodegradabila, hartie&carton, plastic&metal, sticla si a celor voluminoase 

de la toti utilizatorii, inclusiv agentii economici si institutiile publice, este 

prezentat in Anexa nr. 4 la caietut de sarcini. 

ART 31  

Cantitatea zilnic ă  de deseuri municipale ce se generează  la nivelul a 

autoritatilor publice locale mennbre ale Asociatiet de Dezvoltare 

Intercomunitara „ECOO 2009"este de 10 860 tone, prezentat ă  in Tab nr. 3. 

Tab. 3 

Nr crt 
DESEURI COLECTATE 

Denunnire UM Cantitate 

1. 

Deseuri 
nnunicipale 
fractia 
reziduala 

To/an 9800 

2, 
Deseuri 
municipale 
fractia uscata 

To/an 350 

3.  
Deseuri 
voluminoase 

To/an 10 

4.  
Deseuri 
vegetate 

To/an 700 

5.  
Deseuri din 

constructii 
To/an 0 

TOTAL To/an 10 860 
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Tab. 4 

Sistem public 

Denunnire UM Ca ntitate 

Recipiente pentru de ş euri, tip europubele 240 I buc 2 984 

Recipiente pentru de ş euri, tip eurocontainer 1,1 
mc fractia umeda 

buc 22 

Recipiente pentru de ş euri, tip eurocontainer 1,1 
nnc fractia uscata 

buc 33 

Puncte centralizate de precolectare/colectare a 

de ş eurilor municipale 
buc 11 

ART.32 

Cantitatea total ă  de de ş euri municipale ce urmeaz ă  a fi transportate este 

de 10 860 tone anual, conform Tab nr.3. 

Cantită tile de de ş euri pentru tarifele solicitate se reg ă sesc in Tab nr. 3. 

ART.33 

Operatorul va trebuie s ă  detin ă  dot ă rile minime cu mijloace de colectare ş i 

transport, conform Anexei 5 Programul de investitii la prezentul Caiet de 

sarcini. 

ART.34 

De ş eurile rnunicipale, fractia reziduala, dup ă  colectare, se transport ă  la 

depozitul conform Slobozia cu rnijloace de transport. 

De ş eurile municipale, frac ţ ia biodegradabila, dup ă  colectare, se transport ă  
la Statia de tratare mecano-biologica/statia de compostare/platforme de 

compostare cu mijloace de transport. 

Refuzul din procesul de tratare mecano-biologica/compostare se transport ă  
la depozitul conform Slobozia Cu mijloace de transport 

ART.35 
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De ş eurile municipale, fractiile hartie&carton si plastic&metal, se sorteaz ă  la 

statia de sortare care are o capacitate de 5,000 tone/an. 

De ş eurile municipale din sticla, dupa colectare, se elimina la reciclatori 

final'. 

ART.36 

Depozitul de de ş euri conform in care se va depozita fractia inutilizabil ă  
(fractia reziduala, fractia inutilizabil ă  rezultat ă  in urma tratarii nnecano-

biologica/connpostare si sort ă rii) este situat în localitatea Slobozia, jud. 

Ialonnita. 

ART.37 

Prestarea activit ă tilor de Colectare ş i transport separat al de ş eurilor 

municipale ş i al de ş eurilor similare provenind din activit ă ti comerciale din 

industrie ş i institutii, inclusiv fractii colectate separat, f ă ră  a aduce atingere 

fluxului de de ş euri de echipamente electrice ş i electronice, baterii 

acumulatori, fractia umed ă  $i fractia uscat ă , se va executa astfel incât sä se 

realizeze: 

a)continuitatea activit ă tii, indiferent de anotimp ş i conditiile meteo, cu 

respectarea prevederilor contractuale; 

b)corectarea  i adaptarea regimului de prestare a activit ă tii la cerintele 

utilizatorului; 

c)controlul calit ăţ ii serviciului prestat; 

d)respectarea instructiunilor/procedurilor interne de prestare a activit ă tii; 

e)tinerea la zi a documentelor Cu privire la prestarea serviciului; 

f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare 

aprobat de catre Adunarea Genrala a Asociatiilor Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara ,,COO 2009" in conditiile legii; 

g)prestarea activit ă tii pe baza principiilor de eficient ă  economic ă , având ca 

oblectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului; 

h)asigurarea capacit ă tii de transport al de ş eurilor, pentru prestarea 

serviciului la toti utilizatorii din aria administrativ-teritorial ă  a autoritatilor 

publice locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 

2009"; 

preinnoirea parcului auto, in vederea cre ş terii eficientei in exploatarea 

acestuia, incadr ă rii în normele nationale privind emisiile poluante 

asigură rii unui serviciu de calitate; 

j)indeplinirea indicatorilor de calitate a prest ă rli activit ă tii, specificati in 

regulamentul serviciului de salubrizare; 
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k)asigurarea, pe toat ă  durata de executare a serviciului, de personal 

calificat ş i in num ă r suficient. 

ART.38 

Deternninarea cantit ă tilor de de ş euri colectate se va face exclusiv prin 

că ntă rire, pe c ă ntare bascul ă  cu verificare nnetrologic ă  valabil ă . 

(1) Cantitatea de de ş euri municipale, fractia umed ă , se va determina la 

intrarea autovehiculului in statia de transfer/sortare/TMB/compostare 

si/sau in depozitul conform Slobozia sau in locatia operatorului. 

Sectiunea 2: Colectareaf  transportul si valorificareateliminarea 
deseurilor voluminoase provenite de la populatief  institutii publice 
ş i agenti economic' 

ART. 39 

(1) De ş eurile volunninoase constau in de ş euri solide de dimensiuni mail 

(nnobila, obiecte casnice, de ş euri textile, vegetale, lemnoase, obiecte de uz 

casnic, de ş euri de echipamente electrice ş i electronice etc.), care nu pot fi 

preluate cu sistemele obi ş nuite de precolectare sau colectare a de ş eurilor 

nnunicipale. 

ART.40 

(1)De ş eurile voluminoase: mobila, obiecte casnice, de ş euri textile, vegetale, 

lemnoase - vor fi colectate periodic (trimestrial) de c ă tre operatorul de 

salubrizare, conform unui program intocmit ş i aprobat de autoritatile 

publice locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 

2009" ş i comunicat populatiei ş i operatorilor economici.Organizarea 

innpreuna cu autoritatile publice locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara „ECOO 2009", a campaniitor de colectare selectiva a 

deseuri de echipannente electrice Si electronice (DEEE) ş i deseurile 

voluminoase (4 campanii pe an)in minim 3 puncte fixe din mediul urban si 

cate un punct in fiecare unitate administrativ-teritoriala din mediul rural. 

(2)Colectarea de ş eurilor voluminoase se va realiza ş i in sistemul "la cerere", in 

urma apelurilor telefonice de la populatie, institutii publice ş i operatori 

economici 

(2) Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009" are obligatia de 

a coordona colectarea, transportul, depozitarea ş i valorificarea de ş eurilor 
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voluminoase, neasimilabile celor municipale, provenite de la popula ţ ie, 

institutii publice ş i operatori economic'. 

(3) Dup ă  terminarea ac ţ iunii de colectare, operatorul serviciului de 

salubrizare trebuie s ă  igienizeze locul/locurile din care s-a realizat 

colectarea, prin matu rare ş i sp ă lare. 

(4) DEEE-urile vor putea fi transportate la punctul de sortare sau la 

punctele de colectare special destinate acestui tip de de ş euri ş i infiintate in 

baza HG nr. 1037/2010. 

(5) Operatorul are obliga ţ ia de a desfăş ura activit ăţ ile de colectare, 

transport, depozitare ş i/sau valorificare a de ş eurilor volunninoase (mobilier, 

de ş euri de echipamente electrice ş i electronice etc.) provenite de la 

populatie, institutii publice ş i agen ţ i economic', in condi ţ iile legii, provenite 

de pe aria administrativ-teritorial ă  a autoritatilor publice locale membre ale 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009". 

ART.41 

Cantitatea anual ă  de de ş euri voluminoase estimat ă  se reg ă se ş te in Tab. 3. 

ART.42 

Operatorul trebuie sa aib ă  un sistem de eviden ţă  a gestionarii de ş eurilor 

voluminoase din care sa rezuite: 

a)data in care s-a realizat colectarea, transportul ş i depozitarea la punctul 

de sortare, in vederea sort ă rii; 

b)punctele de colectare de unde s-a f ă cut colectarea; 

c)cantit ăţ ile totale preluate de la populatie, persoane juridice de drept 

public ş i privat; 

d)cantiatile de de ş euri rezuitate in urma sort ă rii, pe sortimente; 

e)cantit ăţ ile de componente sau aparate intregi ce urmeaz ă  a fi refolosite, 

cu denumirea !or; 

f)cantit ă tile ce urnneaz ă  a fi transportate la depozitul de de ş euri. 

ART.43 

Prestarea activit ăţ ilor de colectare, transport, depozitare ş ivalorificare a 

de ş eurilor volunninoase provenite de la popula ţ ie, institutii publice ş i agenti 
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economici, neasimilabile celor municipale (mobilier, de ş euri de echipamente 

electrice $1 electronice etc.) se va executa astfel inc8t ss6 se realizeze: 

a)continuitatea activit6tii, indiferent de anotinnp ş i conditiile meteo, Cu 

respectarea prevederilor contractuale; 

b)ridicarea de ş eurilor voluminoase, neasimilate celor nnunicipale, din 

punctele special amenajate la data ş i intervalul orar stabilit; 

c)corectarea ş i adaptarea regimului de prestare a activiatii la cerintele 

beneficiarului; 

d)controlul calit6tii serviciului prestat; 

e)tinerea la zi a docunnentelor cu privire la prestarea serviciului; 

f)respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de catre 

Adunarea Generala a AsociatiilorAsociatiei de Dezvoltare Interconnunitara 

„ECOO 2009", in conditiile legii; 

g)prestarea activitStii pe baza principiilor de eficienta economica, având ca 

obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului; 

h)asigurarea cu mijloace auto necesare pentru transportul intregii cantit6ti 

de de ş euri din aria administrativ-teritoriala a autoritatilor publice locale 

mennbre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009" 

incredintat5; 

pindeplinirea indicatorilor de calitate a prest5ril activit6tii, specificaV in 

regulannentul serviciului de salubrizare; 

j)asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal 

calificat ş i in nunn5r suficient. 

SECTIUNEA 3:Colectarea ş i transportul de ş eurilor vegetale 
provenite din parcuri r  gră dini f  curti ş i alte spatii verzi 

ART.44 

(1) De ş eurile vegetale constau in deş euri provenite din parcuri, grâdini, 

curti §i alte soap verzi. 

(2) Operatorul este obligat sa asigure colectarea separat6 $1transportul 

separat a de ş eurilor vegetale provenite de la utilizatori casnici din aria 

administrativ-teritorial ă  a autoritatilor publice locale mennbre ale Asociatiei 
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de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", operatiune care se va realiza 

cu ma ş ini adecvate pentru colectarea ş i transportul de ş eurilor vegetate. 

ART.45 

(1) Generatorul va precolecta deseurile vegetate in recipienti de colectare 

proprii. 

(2) Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"are obligatia de a 

coordona colectarea, transportut, depozitarea  i  valorificarea de ş eurilor 

vegetate, provenite de la populatie, institutii publice ş i operator' economic'. 

(3) Operatorul va efectua colectarea deseurilor vegetale in perioada martie-

septembrie cu  0  frecventa de o data la doua saptamani din poarta in 

poarta. 

(4) Operatorul este obligat sa asigure transportul de ş eurilor vegetale 

provenite de la utilizatori casnici din amplasamente, cu frecventa stabilita, 

conform progrannului. 

(5) Operatorul are obligatia de a desfăş ura activit ă tile de colectare, 

transport, depozitare ş i/sau valorificare a de ş eurilor voluminoase (mobilier, 

de ş euri de echipamente electrice ş i electronice etc.) provenite de la 

popula ţ ie, institutii publice ş i agent' economici, in condi ţ iile legii, provenite 

de pe aria administrativ-teritorial ă  a autoritatilor publice locale membre ale 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009". 

ART.46 

(1) Cantitatea anual ă  de de ş euri volurninoase estimat ă  se reg ă se ş te  în  

tab.3 din Caietuf de sarcini si este estimata la 10 tone/an. 

(2) Cantită tile de de ş euri vegetate provenite de la utilizatori casnici vor fi 

transportate la statiile de tratare mecano-biologica/compostare si refuzul 

din TMB/compostare v-a fit elimnat prin depozitare. Cantitatile de deseuri 

intrate in statiile de tratare mecano-biologica/compostare sunt cele care 

rezult ă  din bonurile de casntă rire eliberate intrarea in statiile de tratare 

mecano-biologica/connpostare, pentru fiecare transport efectuat de care 

operator. 

(3) Cheltuielile privind colectare separat ă  ş i transport separat a de ş eurilor 

vegetate provenite de la utilizatori casnici se introduc in Tariful pentru 

operatiunea de colectarea ş i transportul de ş eurilor vegetate provenite din 

parcuri, gr ă dini, curt'  ş i alte spatii verzi care se va calcula, fundamenta, 
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prezenta si justifica in baza fisei de fundamentare a tarifului, pe elemente 

de cheltuieli si a memoriuiui tehnico-economic prin care se justific ă  
oportunitatea stabilirii tarifului, pe care operatorul are obligatia sa le 

intocmeasca in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 109/2007 al 

(4)Pentru operatiunea de colectare separat ă  si transport separat a 

deseurilor vegetale provenite de la utilizatori casnici autoritatilor publice 

locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009" 

au calitatea de utilizator. 

ART.47 

Operatorul trebuie sa aib ă  un sistenn de evidentă  a gestionarii deseurilor 
vegetale din care sa rezulte: 

a. data in care s-a realizat colectarea, transportul i depozitarea la punctul 
de tratare, in vederea tratarii; 

b. cantit ă tile totale preluate de la populatie, persoane juridice de drept 
public ş i privat; 

c , cantit ă tile ce urmeaz ă  a fi transportate la depozitul de deseuri. 

ART.48 

Prestarea activit ă tilor de colectare, transport, depozitare i valorificare a 
deseurilor vegetale provenite de la popula ţ ie, institutii publice i agent' 
economici, se va executa astfel inc ă t s ă  se realizeze: 

a. continuitatea activit ăţ ii, indiferent de anotimp i condi ţ iile meteo, cu 
respectarea prevederilor contractuale; 

b. ridicarea de ş eurilor vegetale conform graficului de colectare; 
c. corectarea ş i adaptarea regimului de prestare a activit ă tii la cerin ţ ele 

beneficiarului; 
d. controlul calit ă tii serviciului prestat; 
e. tinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 
f. respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de 

Adunarea Generala a Asociatiilor Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitara 
„ECOO 2009", in condi ţ iile legii; 

g. prestarea activit ă tii pe baza principiilor de eficienta econonnica, având 
ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului; 

h. asigurarea cu mijloace auto necesare pentru transportul intregii 
cantit ăţ i de de ş euri din aria administrativ-teritoriala incredintat ă ; 

i. indeplinirea indicatorilor de calitate a prest ă rii activ ĺ tăţ ii, specifica ţ i in 
regulamentui serviciului de salubrizare; 

j. asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal 
calificat ş i în num ă r suficient. 
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Sectiunea 4: Colectarea, transportul ş i depozitarea de ş eurilor provenite 

din locuinte, generate de activiati de reamenajare ş i reabilitare 

interioară  ş i/sau exterioar ă  a acestora; 

ART.49 

(1) Aceasta activitate se refera la de ş eurile produse de persoane fizice ş i 

institu ţ ii publice din aria administrativ-teritorial ă  a autoritatilor publice 

locale nnennbre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", 

jud. Ialonnita. Contravaloarea serviciului se va achita in baza unui contract 

de prestari service utilizand tariful aprobat prin Hotararea Adunarii 

Generale a Asociatiilor Asociatiei de Dezvoltare Interconnunitara „ECOO 

2009", 

(2) De ş eurile provenite din locuinte, generate de activită ti de reamenajare 

reabilitare interioara ş i/sau exterioara a acestora, vor fi depozitate de 

de ţ in ă torul acestora, in vederea prelu ă rii de că tre operatorui de salubrizare, 

in locuri ce vor fi stabilite de Autoritatile publice locale membre ale 

Asociatiei de Dezvoltare Interconnunitara  ,,COO  2009", jud. Ialonnita ş i 

unde exista cai de acces pentru nnijloacele de transport. Dacă  acest lucru 

nu este realizabil, din cauza spa ţ iului limitat, de ş eurile vor fi aduse de 

• de ţ in ă tor in alte locuri special stabilite de Autoritatile publice locale membre 

ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  ,,COO  2009" sau direct la 

mijlocul de transport in locul/la data/ora stabilite, astfel Tric6t s ă  nu fie 

inconnodată  circula ţ ia rutier ă . 

(3) Nu exista norme de determinare a cantită tii de de ş euri din constructii 

generate de persoane fizice intr-o localitate, cantitatea de referin ţă  fiind 

cea prezentată  in Tab nr. 3. 

(4) Operatorul are obligatia de a desfăş ura activit ă tile de colectare, transport ş i 

depozitare a de ş eurilor rezultate din activit ăţ i de constructii  i  demol ă ri, in 

condi ţ iile legii, in aria administrativ-teritorial ă  a autoritatilor publice locale 

mennbre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", jud. 

Ialomita. 

ART. 50  

De ş eurile din constructii  i  demol ă ri sunt de ş euri solide rezultate in urma 

demol ă rii sau construirii c ĺă dirilor, ş oselelor ş i a altar structuri. In mod 

uzual, aceste de ş euri contin p ă nn8nt vegetal, nisip, pietri ş , substan ţ e 

gudronate sau rezultate din gudron, argila, substante cu lian ţ i biturnino ş i 

sau hidraulici, asfalt, macadam, pietre, beton, ciment, c ă ră mizi, lemn, 

26 



zid ă rie, nnateriale pentru acoperi ş uri, tencuieli  i ipsos, pasta de lipit, 

vopsele, lacuri, cabluri din metal, nnetale, b ă rne de lemn ş i altele 

asennenea. 

ART.51 

De ş eurile rezultate din activit ă ti de constructii ş i demol ă ri, reparatii 

annenaj ă ri de cl ă diri, locuinte i spatii cu aita destinatie deck aceea de 

locuintă , vor fi folosite astfel: 

o se vor transporta $1 se depozita la un spatiu autorizat, In conditiile 

legii, unde trebuie s ă  fie supuse proceselor de tratare ş i procesare; 

o produsele rezultate se vor utiliza/reutiliza, in conditiile legii, prin grija 

operatorului; 

ART.52 

(1) Eliberarea autorizatiilor de construire/desfiintare de c ă tre Autoritatile 

pubiice locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 

2009"vor avea in vedere posibilitatea incheierii unui contract de prest ă ri 

servicii incheiat cu operatorul de salubrizare, pentru colectarea de ş eurilor 

rezultate din construirea/refacerile drumurilor, din demol ă ri ş i constructii si 

cu respectarea prevederilor din Regulamentul de organizare si functionare a 

serviciului de salubrizare. Executantul lucr ă rii are obligatia de a precoiecta 

de ş eurile rezultate din activitatea sa in containere specializate proprii sau 

puse la dispozi ţ ie de că tre operatorui de salubrizare. Transportul, in 

vederea depozitarii de ş eurilor rezuitate din activit ă tile enumerate, se 

realizeaz ă  in baza unui contract de prest ă ri servicii. 

(2) Precolectarea se realizeaz ă  numai in containere standardizate acoperite, 

fiind interzisa depozitarea de ş eurilor provenite din activitatea de constructii 

demol ă ri pe platformele de precolectare a de ş eurilor municipale, in 

recipientele sau containerele in care se depun de ş eurile municipale. 

(3) Transportul de ş eurilor provenite din activită tile de constructii ş i 

demol ă ri se realizeaz ă  in containerele in care s-a realizat precolectarea sau 

in basculante prev ă zute cu sistem de acoperire a inc ă rcă turii, pentru a nu 

avea loc degajarea prafului sau impr ă $tierea acestora in tinnpul 

transportului. 

(4) In cazul de ş eurilor provenite din activit ă tile de constructii ş i dennol ă ri 

prin a c ă ror manipulare se degaj ă  praf se vor lua m ă surile necesare de 
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umectare, astfel ?rick cantitatea de praf degajata in aer sa fie sub 

concentra ţ ia admis ă . 

ART. 53  

Eliminarea de ş eurilor neutralizate se face cu respectarea condi ţ iilor impuse 

de tehnologia de depozitare controlat ă , in spa ţ iul de depozitare existent, 

adiacent sta ţ iei de transfer a deş eurilor (periodic va sistematiza acest 

spa ţ iu  i  va compacta de ş eurile). 

ART.54 

De ş eurile din construc ţ ii ş i demol ă ri vor fi supuse proceselor de reciclare ş i 

recuperare, putând fl utilizate pentru diferite lucr ă ri specifice sau 

valorificate, dup ă  cc au fost supuse proces ă rii, neutraliz ă rii ş ipre-trat ă rii in 

punctul de sortare. 

ART. 55  

Operatorul are obligatia sa indeplineasc ă  obiectivele de reutilizare, reciclare 

si alte opera ţ iuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere 

care utilizeaz ă  de ş euri pentru a linlocui alte materiale, a de ş eurilor 

nepericuloase provenind din activit ăţ i de constructii si demol ă ri, cu excep ţ ia 

nnaterialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04, conform 

prevederilor OUG nr. 196/2005, cu modific ă rile si complet ă rile ulterioare, 

mentionate  în  Regularnentul serviciului de salubrizare. 

În  cazul neîndeplinirii obiectivuiui de reutilizare, operatorul va achita 

penalitatea aferent ă  la Fondul de Mediu. 

ART.56 

Este interzisa abandonarea  i  depozitarea de ş eurilor din construc ţ il ş i 

demol ă ri pe domeniul public sau privet al autoritatilor publice locale 

membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009". 

ART.57 

Operatorul trebuie sa aib ă  un sistem de eviden ţă  a gestionarii de ş eurilor 

din construc ţ ii ş i demol ă ri, din care sa rezulte: 

a)data in care s-a realizat colectarea, transportul ş i depozitarea la punctul 

de tratare, in vederea trat ă rii; 

b)punctele de colectare de unde s-a f ă cut colectarea; 
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c)cantit ă tile totale preluate de la popula ţ ie, persoane juridice de drept 

public ş i privat; 

d)cantit ă tile de de ş euri rezultate in urma trat ă rii, pe sortimente; 

e)cantit ăţ ile ce urmeaz ă  a fi transportate la depozitul de de ş euri. 

ART. 58 

Prestarea activit ă tilor de colectare, transport ş i valorificareidepozitare a 

de ş eurilor din constructii ş i demol ă ri provenite de la populatie, institutii 

publice i agenti economici se va executa astfel incât s ă  se realizeze: 

a)continuitatea activit ăţ ii, indiferent de anotimp i conditiile nneteo, cu 

respectarea prevederilor contractuale; 

b)ridicarea de ş eurilor volunninoase, neasimilate celor municipale, din 

punctele special amenajate la data ş i intervalul orar stabilit; 

c)corectarea ş i adaptarea reginnului de prestare a activit ă tii la cerintele 

beneficiarului; 

d)controlul ca ł ităţ ii serviciului prestat; 

e)tinerea la zi a documenteior cu privire la prestarea serviciului; 

f)respectarea regulannentului serviciului de salubrizare aprobat de catre 

Adunarea Genera la a AsociatillorAsociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

„ECOO 2009", in conditiile legii; 

g)prestarea activiatii pe baza principiilor de eficienta economica, având ca 

obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului; 

h)asigurarea cu mijloace auto necesare pentru transportul intregii cantit ă ti 

de de ş euri din aria administrativ-teritoriala incredintat ă ; 

Dindeplinirea indicatorilor de calitate a prest ă rii activitä ţ ii, specificati in 

regulannentul serviciului de salubrizare; 

j)asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal 

calificat ş i in num ă r suficient. 

Sectiunea 5:Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public  ş i 

predarea acestora că tre unit ă tile de ecarisaj sau c ă tre instalatii de 
neutralizare 

ART.59 

Operatorul are permisiunea/obligatia de a desf ăş ura activitatea de colectare 

a cadavrelor animale, provenite din aria administrativ-teritorial ă  a 

autoritatilor publice locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara ,,COO 2009", jud, Ialomita, 
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ART.60 

Colectarea cadavrelor aninnalelor de pe domeniul public, constituie 

ansamblul de operatiuni de colectare (in conditiile legii) in urnna constat ă ril 

Operatorului in teren a unei asemenea situatii ş i/sau primirii de c ă tre 

Operator a unei sesiz ă ri din partea utilizatorilor/Autorit ă tii Contractante, 

transportul ş i predarea acestora c ă tre instalatiile de neutralizare. 

Cadavrele de aninnale de pe donneniul public vor fi colectate ş i transportate 

în  nnijloace auto special destinate ş i amenajate in acest scop, care 

indeplinesc conditiile impuse de legislatia in vigoare. 

ART 61 

(1) Prestarea activit ă tilor de colectare a cadavrelor aninnale de pe domeniul 

public ş i de predare a acestora c ă tre instalatiile de neutralizare se va 

executa astfel TricSt s ă  se realizeze: 

- ridicarea cadavrelor de animale de pe domeniul public ş i predarea 

acestora c ă tre instalatiile de neutralizare in termen de doug ore de la 

constatarea/sesizarea unei asemenea situatii; 

tinerea la zi a docunnentelor cu privire la prestarea serviciului; 

respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de 

autoritatea administratiei publice locale, in conditiile legii; 

asigurarea, pe toat ă  durata de executare a serviciului, a unui nunn ă r 

suficient de personal calificat. 

(2) Cadavrele de animale vor fi predate c ă tre instalatiile de neutralizare, cu 

care Operatorul are obligatia de a incheia un contract, care va fi prezentat 

in cadrul propunerii tehnice. 

(3) Timpul de interventie al Operatorului este de maxim 2 ore de la primirea 

unei sesiz ă ri privind existenta unei asemenea situatii sau de la constatarea 

acestuia realizat ă  de că tre Operator in urma desf ăş ură rii activit ă tii curente 

de salubrizare. Dup ă  evacuarea/indep ă rtarea cadavrelor animale, 

Operatorul are obligatia de a realiza igienizarea zonei (dac ă  este cazul) 

(4)Obligatii ale Operatorului: 

o sa respecte reguliie asumate prin contractul de delegare, 

o sa furnizeze c ă tre Asociatia de Dezvoitare Interconnunitara „ECOO 

2009" infornnatiile solicitate i sa asigure accesui la toate informatiile 

necesare in vederea verific ă rii i evalu ă rii func ţ ionarii ş i dezvolt ă rii 
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serviciului public de salubrizare, in conformitate cu clauzele contractului de 

delegare ş i cu prevederile legale in vigoare; 

o sa pun ă  in aplicare metode performante de management care sa 

conduc ă  la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea 

procedurilor concurenOale prev ă zute de normele legale in vigoare pentru 

achizi ţ iile de lucr ă ri, bunuri ş i servicii. 

ART.62 

Vehiculele ş i containerele utilizate pentru transportul cadavrelor animale se 

dezinfecteaz ă  in mod obligatoriu dup ă  efectuarea fiec ă rui transport, in 

locuri special amenajate pentru aceast ă  operatie. 

ART.63 

(1) Este obligatorie dotarea personalului care efectueaz ă  operatiunile specifice 

cu echipament de protectie Şĺ  cu rnijloace corespunz ă toare astfel incht să  
nu vin ă  in contact direct cu de ş eurile animate colectate. Totodat ă , 

personalul respectiv trebuie s ă  detin ă  aviz medical prin care se confirm& c ă  
sunt indeplinite toate conditiiie necesare din punct de vedere medical 

pentru prestarea acestei activit ă ti. 

(2) Se interzice Operatorului abandonarea sau ingroparea cadavrelor animale 

colectate de pe dorneniul public, precum ş i depozitarea acestora în alte 

conditii deck cele stabilite prin legislatia in vigoare. 

(3) In cazul in care operatorul de servicii de salubrizare realizeaz ă  
neutralizarea de ş eurilor de origine animal ă  provenite din gospod ă riile 

populatiei, acesta trebule s ă  pă streze evidentele cu privire la tipul 

de ş eurilor, cantitatea, documentele insotitoare, modul de neutralizare, data 

ş i, dup ă  caz, ş arja/lotul, precurn ş i, pentru materiile sau produsele 

rezultate, destinatia, transportatorul ş i documentele insotitoare ş i trebuie 

să  intocmeasc ă  ş i s ă  completeze registre in conforrnitate cu legislatia în  
vigoare, inclusiv pentru anirnalele moarte din speciile bovine, 

ovine/caprine, suine sau cabaline 

ART.64 

Operatorul serviciului de salubrizare, pentru activitatea „Sortarea 

de ş eurilor municipale fractia uscat ă " va asigura: 

a)respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor  i regulannentelor privind 
igiena muncii, protectia muncii; 
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b)exploatarea, intretinerea  i  reparatia instalatiilor ş i utilajelor cu personal 

autorizat; 
c)respectarea indicatorilor de perfornnarrtă  ş i calitate stabiliti prin 
Regulannentul Serviciului public de salubrizare a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara „ECOO 2009"; 
d)furnizarea care Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", 
A.N.R.S.C., a informatiilor solicitate  i  accesul la docunnentapie ş i la actele 
individuale pe baza c ă rora presteaz ă  serviciul de salubrizare, in conditiile 
leg ii;  
e)aplicarea de metode performante de management care să  conduc ă  la 

reducerea costurilor de operare; 
f)elaborarea planurilor anuale de revizii  i  reparatii executate cu forte 

propril ş i Cu  terti; 
g)tinerea unei evidente a gestiunii de ş eurilor de origine animal ă  colectate, 

modul de transport, precum ş i docunnente doveditoare cu privire la 

predarea acestor de ş euri Care instalaVile de neutralizare  i  raportarea 
periodic ă  a situatiei autorit ă tilor competente, conform reglement ă rilor in 

vigoare; 
h)personalul necesar pentru prestarea activit ă tilor; 

ART.65 

Reprezentantii autorit ă tii contractante vor verifica permanent nnodul de 

efectuare a prestatiei precum ş i volunnul de servicii prestate, iar 
confirmarea prestatiei se va face conform Proceselor verbale zilnice, la care 

se vor ata ş a obligatoriu bonurile de că ntar ennise de c ă tre instalatiile de 

neutralizare. 

Cantitatea medie anual ă  estimată  este: 500 kg/an. 

Sectiunea 6: Cotect ă ri ocazionale ş i servicii suplimentare 

ART.66 in aria serviciului: 

(1) Fată  de activită tile nnai sus prezentate, pot ap ă rea/exista activit ă ti de 

colectare care depind partial de anotimpuri ş i partial de unele aranjannente 
speciale etc.; acestea sunt, colectarea de ş eurilor vegetale provenite din 

toaletarea arborilor de pe donneniul public ş i privat al unitatile 
administrativ-teritoriale mennbre ale Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara „ECOO 2009", colectarea de ş eurilor de la festivaluri, 
concerte, tă rguri, campinguri ş i alte situatii/locatii similare. 

(2) Operatorul are obligatia: 
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a)s ă  colecteze de ş eurile generate 'in astfel de situatii ş i locatii la cerere rş i in 

urma solicit ă rii din partea Delegatarului. 

b)de a colecta toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv 

cele de la punctele de colectare a de ş eurilor municipale ş i de a le preda 

persoanelor juridice care: 

b.1 desfăş oară  activitatea de colectare a anvelopelor uzate', 

b.2 au preluat responsabilitatea gestion ă rii anvelopelor uzate de la 

persoanele juridice care introduc pe piat5 anvelope noi ş i/sau anvelope 

uzate destinate reutiliz5rii, dac5 operatorul nu este autorizat pentru aceast5 

activitate in conditiile legii. 

(3) Plata pentru aceste activit ă ti suplimentare va fi realizat5 pe baza 

situatiilor de lucr5ri intocmite de operatorul serviciului. 

(4) Situatiile de lucr5ri Tntocnnite de operatorul serviciului vor avea ca 

elennente justificative, printre altele, procesul verbal de receptie a 

lucră rilor, intocmit ş i semnat innpreun5 cu/de reprezentantul Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009". 

(5) Pentru determinarea cheltuielilor privind Colect ă ri ocazionale ş i servicii 

suplimentare se utilizeaza Tariful pentru categoria de deseuri care sunt 

colectate. 

CAPITOLUL V - NECESAR de DOTARI SPECIFICE 

ART.67 

Pentru prestarea activit ă tilor serviciului de salubrizare menajerain unitatile 

adnninistrativ-teritoriale nnembre ale Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara „ECOO 2009", operatorul va detine, in regim de 

functionalitate, minim dotarea precizat5 in tab.5. 

Nr. 
crt 

Denumire dotari Buc, 
Detalii de 
utilizare 

Perioada 
de 

realizare 

0 1 2 3 4 

AUTOVEHICUL SPECIAL N3 SG 1 
Colectare 

deseuri fractia 

33 



GUNOIERA IVECO uscata 

2 

AUTO  VEHICUL SPECIAL N2 SG 
GUNOIERA IVECO 1 

Co lectare 
deseuri fractia 

uscata 

3  
AUTO  VEHICUL SPECIAL N2 SG 
GUNOIERA IVECO 1 

Co lectare 
deseuri fractia 

uscata 

4 

AUTO  VEHICUL SPECIAL N3 SG 
GUNOIERA IVECO 1 

Co lectare 
deseuri fractia 

uscata 

5 

AUTOVEHICUL SPECIAL N3 SG 18 
GUNOIERA VOLVO 1 

Co I ecta re 
deseuri fractia 

uscata 

6  
AUTO  VEHICUL SPECIAL N3 SG 18 
GUNOIERA VOLVO 1 

Colecta re 
deseuri fractia 

uscata 

7 
TRACTOR CU REMORCA U 650 

1 
Col ecta re 
compost 

8 

INCARCATOR FRONTAL TARSUS 
883 

2 
Manipulare 

deseuri 

9 

AUTOVEHICUL SPECIAL N3 

SG GUNOIERA DAF 1 
Colecta re 

deseuri fractie 
uscata 

ma ş inile, utilajele, echipamentele vor fi in stare perfect6 de functionare 
cu  fie,  revizii tehnice ş i carnete service completate la zi. 

masinile vor fi dotate cu sisteme GPS pentru localizarea in teren Si  pentru 
urmarirea traseelor de deplasare si cu echipannente de cântarire. 



CAPITOLUL VI - INVESTITII IN SARCINA OPERATORULUI de 
SALUBRIZARE 

ART.68 

Pentru prestarea activit ă tilor serviciului de salubrizare menajera in unitatile 

administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara „ECOO 2009", operatorul va avea in vedere dotarea unui 

minim de investitii in perioada de 12 luni, conform celor precizate  în  tab.6. 

Tab. 6 

NR. CRT. DENUMIRE MULOC 	FIX U.M. CANTIT. 

1 

AUTOGUNOIERA 16-18 mc Buc 3 

2 AUTOGUNOIERA 20-24 mc Buc 2 

3 AUTOGUNOIERA 7 mc Buc 1 

4 AUTOSPECIALA HOOK- LIFT Buc 1 

5 REMORCA TRANSPORT CONTAINERE 

40 mc 

Buc 1 

6 CONTAINERE 36 mc Buc 8 

7 MOTOSTIVUITOR Buc 1 

8 INCARCATOR FRONTAL 2,5 mc Buc 1 

9 UTILAI DE SORTARE MOBIL PROCES. 

COMPOST 

Buc 1 

CAPITOLUL VII - SARCINILE IN DOMENIUL INVESTITIILOR 

ART.69 

Investitiile prev ă zute la art. 71 vor fi efectuate de operator. Data rile  

necesare prevazute la art. 70 Si  investitiile prevazute la art. 71 vor fi 

amortizate in confornnitate cu prevederile HG. 2139/2004 pentru aprobarea 
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Catalogului privind clasificarea ş i duratele norniale de functionare a 

mijloacelor fixe. 

CAPITOLUL VIII - REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE OPERATOR ÎN 
DERULAREACONTRACTULUI DE DELEGARE,PRIN INCREDINTARE 

DIRECTAIA GESTIUNII SERVICIULUI 

ART.70 

(1) Bunurile apartinand sistemului public, aferent serviciului,vor fi 

concesionate operatorului pe baza de proces verbal de predare - preluare. 

Acestea constau 7n punctele de colectare a de ş eurilor municipale fractia 

uscata - 11 buc. Dotate fiecare cu cate 2 eurocontainere de 1,1 mc pentru 

precolectarea deseurilor municipaie fractia umeda si CU cate 3 

eurocontainere de 1,1 mc pentru precolectarea deseurilor municipale fractia 

uscata. 

(2) Operatorul este obligat s ă  efectueze intretinerea, reparatiile curente ş i 

accidentale, precum şĺ  cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul 

public, mentionate in procesul verbal. 

(3) Operatorul va transmite anual la 31 decembrie, situatia patrimoniului 

public ş i nnodific6rile privind acest patrimoniu pentru a fi inscrise in 

contabilitatea delegatului 

(4) La incetarea contractului de delegare,prin incredintare directa,a 

gestiunil serviciului, bunurile de retur se restituie delegatului, in mod 

gratuit ş i libere de once sarcinâ. 

CAPITOLUL IX - DURATA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII 
SERVICIULUI 

ART.71 

(1) Durata pentru care se deleaga gestiunea serviciului de salubrizare menajera 

in unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiel de Dezvoltare 

Intercomunitara „ECOO 2009" este de 5 ani. 

(2) Pe toat6 perioada derul6rii contractului de delegare se interzice 

cesionarea acetuia 
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CAPITOLUL X TARIFELE APLICATE PENTRU FIECARE ACTIVITATE A 
SERVICIULUI DE SALUBRIZARE MENAJERA 

ART.72 

(1) Tarifele prezentate de operator trebuie s ă  conduc ă  la atingerea 

urnn ă toarelor objective: 

asigurarea prest ă rii Serviciului la nivelurile de calitate ş i Indicatorn de 

Performantă  stabiliti prin Caietul de sarcini; 
- real  izarea unui raport calitate-cost cat mai bun pentru Serviciul prestat 

pe durata Contractului ş i asigurarea unui echilibru intre riscurile ş i 

beneficiile asumate atat de Delegatar cat ş i de Operator; 

- asigurarea function ă rli eficiente a Serviciului ş i a exploată rii bunurilor 

apartinand domeniului public ş i privat al Delegatarului, afectate Serviciului 
de salubrizare, precunn ş i asigurarea protectiel nnediului. 

- Stimularea valorific ă rii unui procent tot mai mare de de ş euri 

reciclabile in fiecare an. 

ART.73 

Operatorul va prezenta tarife de operare pentru toate activit ă tile care fac 
parte din serviciul care se deleag ă  - Anexa  6  tarife, tarifele nu vor include 

TVA. 

ART.74 

Pentru fiecare tarif va fi prezentat ă  in mod obligatoriu Fi ş a de 

fundamentare a tarifului cu respectarea prevederilor Ordinului ANRSC 

109/2007 

ART.75 

În cazul schinnb ă rii In structura de costuri, operatorul are dreptul legal la 

ajustarea/modificarea tarifelor cu respectarea prevederilor Ordinului ANRSC 
nr. 109/2007. 

ART.76 

Plata facturilor se face la casieria Operatoruluj sau on-line, prin mijloace 

de plată  electronice, sau prin  once  modalitate comunicat ă  public de c ă tre 

Operator. 

CAPITOLUL XI- CLAUZE REFERITOARE LA iNCETAREA DELEGARII 
DE GESTIUNE 
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ART.77 

Incetarea deleg5rii de gestiune prin concesiune se face in urm5toarele 

situatii: 

(1) In cazul in care operatorului i se retrage autorizatia de functionare sau 

aceasta nu este prelungit5 dup5 expirarea terrnenului 

(2) La expirarea duratei stabiiite prin contractul de delegare, prin 

incredintare directa, dac5 *tile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in 

conditiile legii 

(3) In cazul nerespect ă rii obligatiilor contractuale de c5tre delegatar, prin 

reziliere, cu plata unei desp5gubiri in sarcina delegatarului 

(4) In cazul nerespect5rii obligatiilor contractuale de c5tre delegat, prin 

reziliere, cu plata unei desp ă gubiri in sarcina delegatului 

(5) La disparitia dintr-o cauz5 de fort5 major5 a bunului concesionat sau in 

cazul imposibilit50 obiective a delegatarului de a-I exploata, prin 

renuntare, ră r5 plata unei desp ă gubiri 

(6) in cazul in care interesul national o impune, prin r ă scump5rarea unei 

concesiuni, care se poate face prin act adrninistrativ al organului care a 

aprobat concesionarea, la propunerea delegatului, in acest caz se va 

intocmi o documentatie tehnico-economic5 in care se va stabili pretul 

r5scump5r5rii; in aceast5 situatie de incetare a concesiunii nu se percep 

daune 

(7) in cazul in care delegatarul nu detine autorizatiile legale sau când 

acestea ori licenta sunt retrase 

CAPITOLUL XII - ASPECTE PROCEDURALE 

ART.78 

Serviciile furnizate de Care operator vor fi in deplin acord cu toate legile 

generale ş i specifice rom5ne ş ti. Acestea includ, dar nu se limiteaz5 la, 

urnn5toarele: 

• OUG 92/2021 privind regimul de5eurilor, cu modific5rile i complet5rile 

ulterioare; 
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• Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor ş i a 
de ş eurilor de ambalaje, cu rnodific ă rile  î  complet ă rile ulterioare; 

• Ordonanta nr. 2/2021 privind depozitarea de ş eurilor, cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare; 

• OUG nr. 5/2015 privind de ş eurile de echipamente electrice  i  electronice; 

• Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilit ăţ i publice, republicata, 
cu modific ă rile si complet ă rile ulterioare - asigura cadrul legislativ ş i 
institutional unitar in domeniul serviciilor publice din Romania; 

• Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localit ăţ ilor, 
republicata, cu modific ă rile  i  complet ă rile ulterioare; 

• O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modific ă rile si 
completă rile ulterioare 

• Ordinul Ministrului S ă n ă tăţ ii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de 
igiena ş i a recomand ă rilor privind rnediul de via ţă  al popula ţ iei; 

• Ordinul Pre ş edintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 
activităţ ile specifice serviciului de salubrizare a localit ăţ ilor - reglementeaz ă  
rnodul de deterrninare a tarifelor pentru activit ăţ ile specifice serviciului de 
salubrizare a localit ăţ ilor, prestate de operatori; 

• once  alt act normativ specific activităţ ilor prestate, in vigoare la data 
publică rii in SEAP a acestei documenta ţ ii precum ş i ap ă rute pe parcursul 
desfăş ură rii contractului. 

CAPITOLUL XIII- PARAMETRII DE PERFORMANTA Ş I PENALITATI 

ART.80 

(1) in cazul in care operatorul nu v-a respecta prevederile acestui Caiet de 

sarcini sau prevederile contractului, operatorul va pl ă ti penalit ăţ i/sanc ţ iuni 
contraven ţ ionale astfel cum sunt stabilite prin contractul de delegare, 
Caietul de sarcini ş i Regulamentul serviciului. 

(2) Parametrii de perfornnan ţă  ai contractului de servicii includ: 
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•Prestarea de servicii pentru toti utilizatoril de pe raza unitatilor 
administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare 

Interconnunitara „ECOO 2009" 

• Colectarea la timp a de ş eurilor conform programului de lucru 

• Solutionarea corespunz ă toare ş i in cel nnai scurt timp a tuturor pl ă ngerilor, 

sesiză rilor i reclamatiilor venite de la utilizatori ş i Asociatia de Dezvoltare 

Intercornunitara „ECOO 2009" 
• Utilizarea exclusiv a vehiculelor de transport conforme ş i care respecta 

cerintele prezentului Caiet de sarcini 
• Initierea ş i derularea de campanii periodice de infornnare ş i con ş tientizare 

a publicului, minim 4 campanii anual 
• Raportarea ş i comunicarea Cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

„ECOO 2009", conform reglement ă rilor in vigoare 

(3) Operatorul r ă spunde  i garanteaz ă  calitatea i cantitatea serviciilor 
prestate, in conformitate Cu clauzele contractuale, Caietul de sarcini, 

Regulamentul serviciului ş i reglennent ă rile aplicabile. 
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REFERAT DE APROBARE 
la  proiectul de hoteirdre privind avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare ş i a Caietului de 

sarcini pentru activitatea de colectare separată  si transport separate al deş eurilor municipale ş i al 
deş eurilor similare in unitdţ ile administrative teritoriale membre ale Asociaţ iei de Dezvoltare 

Intercomunitard „ECOO 2009", Judelul Ialomiţ a i acordarea unui mandat special reprezentantului legal 
al Judefului lalomila sd voteze in AGA ADI ECOO 2009 aceste documente 

Prin proiectul de hotă rare supus dezbaterii se propane Plenulai Consiliulai Judelean Ialornita 
avizarea Regulamentului servicittlui public de salubrizare .yi a Caietului de sarcini pentru activitatea de 
colectare separatd si transport separate al deseurilor municipale si al deseurilor similare în unită tile 
administrative teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarei „ECOO 2009", Judetul 
Ialomita ş i acordarea unui mandat special reprezentantului legal al Judetului Ialomita să  voteze in AGA ADI 
ECOO 2009 aceste documente. 

Asociatia a fast infiintatd in anal 2009 de edtre mai multe unităţ i administrativ teritoriale din zona de 
est a judetului Ialomita. Conform Statutul Asociatiei, aceasta a fast constituitd in seopul 
organ iză rii, reglementă rii, finanteirii exploată rii, monitoriză rii i gestionă rii in comun a serviciului de 
salubrizare pe ram de compete* a unită tilor administrativ teritoriale membre. in acest sens, a fast 
infiintată  in anal 2011 societatea comercială  ADI ECOO 2009 SRL, operator in domeniul serviciilor de 
salubritate cdruia, la data de 29.08.2011, in conditiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 
ntilităţ i pub/ice, republicată , cu modific ă rile ş i completdrile alterioare, Asociatia i-a delegc-it serviciul public 
de colectare deseuri nepericuloase din fiecare localitate componentă  a Asociatiei. 

Codul administrativ conferd atributii anui consiliu judetean in domeniul serviciilor comunitare de 
atilitate publicti de interes judetean, acesta aveind obligatia de a sprijini autorită tile pub/ice locale in 
fitrnizarea că tre cetă teni a serviciilor utilitate publică , inclusiv cele de salubrizare. 

Prin Hotă rdrea Consiliului Judetean Ialomita nr, 105 din 11.06.2021 s-a aprobat asocierea Unită tii 
Administrativ Teritoriale Judetul Ialomita en unită tile administrativ teritoriale componente ale Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitară  "ECOO 2009", in vederea participdrii la patrimonial Asociatiei, in calitate de 
mernbru asociat cu drepturi depline. De asemenea, prin Hotă rdrea Consiliului Jude/can lalomita nr. 106 din 
11.06.2021 Judetul Ialomita s-a asociat cu unită tile administrativ teritoriale componente ale operatorului SC 
ADI ECOO 2009 SRL, in vederea participdrii la capitalul social al acestuia, în ealitate de asociat  en 
drepturi dep line. 

Potrivit prevederilor art. 8 (din. (3) lit. 1) coroborat en art. 10 aim. (5) din Legea 51/2006 privind 
serviciilor comunitare de utilittiti pub/ice, republicată , en modificdrile ş i completdrile ulterioare, este 
necesar avizul autorită tii deliberative pentru Regulamentul serviciului public de salubrizare si a Caietului de 
sarcini pentru aetivitatea de colectare separată  si transport separate al deseurilor municipale si al 
deseurilor similare unită tile administrative teritoriale membre ale Asociatiel de Dezvoltare 
Intercomunitard „ECOO 2009", Judetul Ialomita si de asemenea, se impune ş i acordarea unui inandat 
special din partea autorită tilor deliberative a unită tilor administrativ teritoriale pentru aprobarea nivelul 
asociatiei de dezvoltare intercomunitard a doeumentelor mentionate. 

Canal ul Judetean lalornita 
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Constakind eă  sunt fndeplinite condi ţ iile de legalitate ş i oportunitctte, propun Consiliului Judeţean 
Ialomita adoptarea hotarcirii fn forma .3si confinutul prezentate înproiect.  

PRESEDINTE 
MARIAN PAVEL 

Telmoreclacta4 
Cristian Reitireanu 



ROMANIA 
R1)119 SIMTEX 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA CLiCrIFIEUMPIMACitMENT GY511.14 

n 

web: www.cicnotao 
zia Plata Rev utlei Nr. 1 	 e-man:  eiiecicriet,to 

-Compartiment Coordonare Societ ăţ i Servicii 	Publice Subordonate 

Nr. 94 2 ď2  din  04. 02  . 2022 

RAPORT 

la proiectul de hot ă rtire privind avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare ş i a Caietului de 
snrcini pentru activitatea de colectare separat ă  si transport separate al deseurilor municipale fi al 

• 	-deseurilor similare in unită tile administrative teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitar ă  „ECOO 2009", Jude ţ ul Ialomi(a i acordarea unui mandat special reprezentantului legal 

at Judetului Ialomi ţa să  voteze in AGA ADI ECOO 2009 aceste documente 

Asociaţ ia a fost infiinţ ată  in anul 2009 de că tre mai multe unităţ i administrativ teritoriale din zona de 

est a judeţului Ialomiţ a. Conform Statutul Asocia ţ iei, aceasta- a fost •constituit ă  in scopul infiinţă rii, 

organiZă rii, reglement ă rii, finanţă rii exploată rii, monitoriză rii gestion ă rii  în  comun -  a serviciului de:.  

salubrizare pe raza de competenţă  a unităţ ilor administrativ teritoriale - membre. in acest sens, a fost infiin ţ ată -

in anul 2011 • societatea comercial ă  ADI ECOO 2009 SRL, operator in domeniul serviciilor de salubritate 

că ruia, la data de 29.08.2011, in condiţ iile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilit ăţ i publice, 

republicată , Cu  modifică rile  i  completă rile ulterioare, Asocia ţ ia i-a delegat serviciul public de colectare 

de ş euri nepericuloase din fiecare localitate component ă  a Asociaţ iei. 

Prin Hotă r ă rea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 105 din 11.06.2021 s-a aprobat asocierea Unit ăţ ii 

Administrativ Teritoriale Jude ţ ul Ialomi ţ a cu unit ăţ ile administrativ teritoriale componente ale Asociaţ iei de 

Dezvoltare Intercornunitar ă  "ECOO 2009", in vederea particip ă rii la patrimoniul Asociaţ iei, in calitate de 

membru asociat Cu  drepturi depline. De asemenea, prin Hot ă rdrea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 106 din 

11.06.2021 Judeţ ul Ialomiţ a s-a asociat cu unit ăţ ile administrativ teritoriale componente ale operatorului SC 

ADI ECOO 2009 SRL, in vederea particip ă rii la capitalul social al acestuia, în.calitate de asociat cu drepturi 

depline. 

Potrivit prevederilor art. 8  aim.  (3) lit. i) coroborat cu art. 10  aim..  (5) din Legea 51/2006 privind 

servitillor comunitare de utilităţ i publice, republicat ă , cu modifică rile ş i,completă rile ulterioare, este necesar 

avizul autorit ăţ ii deliberative pentru Regulamentul serviciului public de salubrizare ş i a Caietului de sarcini 

pentru activitatea de colectare separat ă  si transport separate al de ş eurilor municipale ş i al de ş eurilor similare 

Consl ful Judetean lalomfta 
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in unităţ ile administrative teritoriale membre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009", 

Judeţul Ialomi ţ a si de asemenea, se impune si aeordarea unui mandat special din partea autorit ăţ ilor 

deliberative a unit ăţ ilor administrativ teritoriale pentru aprobarea la nivelul asocia ţ iei de dezvoltare 

intercomunitar ă  a documentelor men ţ ionate. 

Pala de cele prezentate mai sus, prin proiectul de hot ă ră re supus dezbaterii se propune Plenului 

Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare si a Caietului de 

sarcini pentru activitatea de colectare separat ă  si transport separate al deseurilor municipale si al deseurilor 

similare in unit ăţ ile administrative teritoriale membre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 

2009", Jude ţ ul Ialomi ţa i acordarea unui mandat special reprezentantului legal al Jude ţ ului Ialomi ţ a s ă  

voteze in AGA ADI ECOO 2009 aceste documente. 

CONSILIER, 

Marcu Georgiana Elena 
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