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PROIECTE DE HOT4RA'RE NR. 
privind modificarea  i completarea Anexei nr. I la Hotă riirea Consiliului Judetean Ialomita nr. 34 din 
10.02.2022 privind avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare ş i a Caietului de sarcini 
pentru activitatea de colectare separată  si transport separat al deş eurilor municipale îi deşeurilor 
similare in unită tile administrativ - teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercom unitar ă  

„ECOO 2009", Judetul Ialomita i acordarea unui mandat special reprezentantului legal at Judetului 
Ialomita să  voteze in AGA ADI ECOO 2009 aceste documente 

Consiliul Judetean Ialomiţ a, 
Ava nd in vedere: 	 .62. 
- Referatul de aprobare nr. 	2913— 	2023 al Presedintelui Consiliului Judetean 

Examinand: 	 o 
- Raportul de specialitate nr.  '21Z'  

.2023 al Direcţ iei Investi ţ ii .ş i Servicii Pub/ice; 
- Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.2023 al al Comisiei juridice, de disciplină , drepturi, 

obligatii ,s1 incompatibilită ti, 
- Avizul nr. 	 
In conformitate cu : 
- prevederile art. 173 alin. (I) lit. e) si alin. (7) lit, a) din Ordonanţa de Urgenţei a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile completă rile ulterioare; 
- prevederile pentru aprobarea Ghidului Solicitantului — condiţ ii spec/ice de accesare a 

fondurilor pen tru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deseurilor, Axa Prioritară  3 
Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 
(OS) 3.1 Reducerea num ă rului depozitelor neconforme si cresterea gradului de pregeitire pentru recă clare 
a deseurilor in Romania, Programul Operational Infrastructură  Mare 2014-2020; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţ i pub/ice, republicată , cu 
modific ă rile „si completă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţ ilor, republicată , cu 
modific ă rile ş i completclrile ulterioare; 

- prevederile a U. G. nr. 92/2021 privind regimul deş eurilor, cu modifică rile i completă rile 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modific ă rile ş i complet ă rile 
ulterioare; 

prevederile art. 58 si art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic ă  legislativă  pentru 
elaborarea actelor normative, republicată , cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 

- prevederile art. 45 si art. 47 aim. (1) din Regulamentul de organizare ş i functionare a 
Consiliului Judetean lalomita, aprobat prin Hotă riirea Consiliului Judetean Ialomita nr. 46 din 
30.03.2021, cu modific 	completă rile ulterioare, 

In temeiul art. 196 al/n. (1) lit, a) din Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr, 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modific ă rile i completă rile ulterioare, 

HO T Ă RA$ TE: 

Art I (I) Anexa nr. I la Hot ă rarea Consiliului Judeţean lalomiţa nr. 34 din 10.02.2022 privind 
avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare si a Caietului de sarcini pentru activitatea de 
colectare separată  si transport separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare in unit 'Ole 

.2023 al Comisiei economico-financiare ş i agricultură  
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administrativ - teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarti „ECOO 2009", Judetul 
Ialomita ş i acordarea unui tnandat special reprezentantului legal al Judetului Ialomita să  voteze in A GA 
ADI ECOO 2009 aceste documente, se modified, se completeazd si se inlocuieste Cu anexa care face 
parte integrant& din prezenta hotdrdre. 

(2) Se acordă  un mandat special domnului Marian PAVEL, Presedintele Consiliului Judetean 
lalomita ş i reprezentantul de drept al Judetului Ialomila in Adunarea General& a Asociatilor din cadrul 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare ECOO 2009, RI voteze "pentru" documentul prevdzut la art. I. 

Art II Prin grija Secretarului General al Judetului Ialornita, prezenta hoteirdre se comunicd, spre 
ducere la indeplinire, directiilor de special itate din cadrul Consiliului Judetean lalomita i, spre stiintă , 
Asociatiei de Dez -voltare Intercornunitard ECOO 2009 si Institutiei Prefectului Judetul Ialomita, 
urmad a fi publicatd pe site-ul Cons iliului Judetean Ialomita — Sectiunea "Monitorul Oficial al 
Judetului". 

PREsSEDINTE 
	

AVIZAT, 
Secretarul generj4 al judefului Ialontita 

MARIAN PAVEL 
	

Adrian RodrtIONESCU 

Rd.10c. 
RC 
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Anexa 
la Hot ă rdrea CJ Ialomi ţ a nr. 	din 	2023 

REGULAMENT AL SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 
In unitAtile administrativ-teritoriale membre ale 

Asociatiei de Dezvoltare IntercomunitarA „ECOO 2009" 

CAPITOLUL I: Dispozi ţ ii generale 

SECTIUNEA 1: Domeniul de aplicare 

Art. 1 
(1) Prevederile prezentului regulament se aplică  serviciului public de salubrizare in unit ăţ ile 
adrninistrativ-teritoriale membre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009". 
(2) Prezentul regulament stabile ş te cadrul juridic unitar privind desfăş urarea serviciului de 
salubrizare, definind modalit ăţ ile ş i condi ţ iile ce trebuie indeplinite pentru asigurarea serviciului de 
salubrizare, indicatorii de performan ţă , condi ţ iile tehnice, raporturile dintre operator ş i utilizator. 
(3) Prevederile prezentului regulament se aplicd la proiectarea, executarea, recep ţ ionarea, 
exploatarea ş i intreţ inerea instala ţ iilor ş i echipamentelor din sistemul public de satubrizare, cu 
urmă rirea tuturor cerin ţ elor legale specifice in vigoare. 
(4) Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate ş i de modul in care este 
organizată  gestiunea serviciului de salubrizare in cadrul unit ăţ ilor administrativ-teritoriale membre 
ale Asociaţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009", se vor conforma prevederilor 
prezentului regulament. 
(5) Condi ţ iile tehnice prev ă zute In prezentul regulament au caracter minimal. 

Art. 2 
Prezentul regulament se aplic ă  urmă toarelor activit ă ti de salubrizare: 

a) colectarea separat ş i transportul separat al de ş eurilor menajere ş i al de ş eurilor similare 
provenite din activit ăţ i comerciale, din industrie ş i institu ţ ii, inclusiv frac ţ ii colectate separat; 

b) colectarea ş i transportul de ş eurilor provenite din locuinţe, generate de activit ăţ i de 
reamenajare ş i reabilitare interioar ă  ş i/sau exterioară  a acestora, la solicitarea generatorilor de 
deş euri; 

c) organizarea prelucrdrii, neutraliz ă rii ş i valorificdrii materiate ş i energetice a de ş eurilor; 
d) transferul de ş eurilor municipale in staţ ii de transfer, inclusiv transportul separat al 

de ş eurilor reziduale la depozitele de de ş euri nepericuloase ş i/sau la instalaţ iile integrate de 
tratare, al de ş eurilor de h ă rtie, metal, plastic ş i sticl ă  colectate separat la sta ţ iile de sortare ş i al 
biode ş eurilor la instala ţ ide de compostare ş i/sau de digestie anaerob ă ; 

e) sortarea de ş eurilor de hartie, carton, metal, platic i sticld coleetate separat din de ş eurile 
municipale in staţ iile de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la 
depozitele de de ş euri ş i/sau la instala ţ iile de valorificare energetic ă ; 

fj  colectarea separat ă  i transportul separat al de ş eurilor voluminoase, inclusiv saltele 
mobil ă , in baza unui program prestabilit cu autorit ăţ ile publice locale, la solicitarea generatorilor 
de deş euri; 

g) colectarea separat ă  ş i transportul separat al altor de ş euri similare provenite de la 
evenimente publice, la solicitarea organizatorilor; 

h) mă turatul, sp ă latul, stropirea ş i intre ţ inerea editor publice; 
i) curăţ area ş i transportut z ă pezii de pe c ă ile publice ş i menţ inerea in func ţ iune a acestora pe 

timp de polei sau de inghe ţ ; 
j) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public ş i predarea acestora c ă tre unită tile 

de ecarisaj sau c ă tre instalaţ ii de neutralizare; 
k) tratarea mecano-biologic ă  a de ş eurilor reziduale provenite de pe raza jude ţ ului Ialomi ţ a In 

instalaţ iile integrate de tratare, inclusiv transportul de ş eurilor stabilizate biologic la depozitele 
de deş euri ş i/sau la instalaţ iile de valorificare energetic ă ; 

1)  dezinsec ţ ia, dezinfec ţ ia ş i deratizarea; 
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in)  eliminarea, prin depozitare, a de ş eurilor reziduale, a deş eurilor stradale, a de ş eurilor de 
pă mânt ş i pietre provenite de pe cdile publice, a reziduurilor rezultate de la instalatiile de tratare 
a deş eurilor municipale, precum ş i a deş eurilor care nu pot fi valorificate provenite din activit ă ti 
de reamenajare ş i reabilitare interioară  ş i/sau exterioar ă  a locuintelor  a  depozitul de deş euri 
nepericuloase. 

Art. 3 
Modul de organizare ş i functionare a serviciului de salubrizare trebuie s ă  se realizeze pe baza 
urmă toarelor principii: 

a) protectia sdn ă tă tii populatiei; 
b) autonomia locald ş i descentralizarea serviciilor; 
c) responsabilitatea fat ă  de cet ă teni; 
d) conservarea ş i protectia mediului inconjur ă tor; 
e) asigurarea ealit ă tii ş i continuită tii serviciului; 

tarifarea echitabil ă , corelată  cu calitatea ş i cantitatea serviciului prestat; 
g) nediscriminarea ş i egalitatea de tratament al utilizatorilor; 
h) transparenta, consultarea ş i antrenarea in decizii a cetdtenilor; 
i) administrarea corectd ş i eficient ă  a bunurilor din proprietatea public ă  sau privatd a unită tilor 

administrativ-teritoriale ş i a banilor publici; 
j) securitatea serviciului; 
k) dezvoltarea durabil ă . 

Art. 4 
Termenii ş i notiunile utilizate  în  prezentul regulament se definesc dup ă  cum urmeaz ă : 

4. L autoritate competent ă  de reglementare - Autoritatea National ă  de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilită ti Publice, denumită  in continuare A.N.R.S.C.; 
4.2. audit de &purl - o evaluare sistematic ă , documentată , periodicd ş i obiectiv ă  a performantei 
sistemului de management ş i a proceselor de gestiune a de ş eurilor cu scopul de a facilita controlul 
managementului de ş eurilor ş i al valorific ă rii de ş eurilor generate, precum ş i de a evalua respectarea 
politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor, performanta intreprinderii referitoare la 
prevenirea ş i reducerea producerii de de ş euri din propria activitate ş i performanta intreprinderii 
referitoare la reducerea nocivit ă tii de ş eurilor, conform prevederilor art. 44  aim.  (1) din OUG 
92/2021 privind regirnul deseurilor; 
4.3. autorită ti competente autorită tile publice pentru protectia mediului, respectiv autoritatea 
publică  centred 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 activită tilor in domeniul gestiondrii de ş eurilor; 
4.4. biodeş euri - deş euri biodegradabile provenite din gră dini ş i parcuri, de ş eurile alimentare sau 
cele provenite din buc ă tă riile gospoddriilor private, din birouri, cantine, restaurante, comertul cu 
ridicata, de la firme de catering ş i magazinele de vdnzare cu am ă nuntul, de ş euri similare provenite 
din unită tile de prelucrare a produselor alimentare; 
4.5. broker -  once  intreprindere/operator economic care se ocupd de valorificarea sau eliminarea 
de ş eurilor in numele altor persoane, inclusiv brokerii care nu intră  fizic in posesia de ş eurilor, 
conform pct. 4 Anexa nr. 1 din OUG 92/2021 privind regimul deseurilor; 
4.6. cele mai bune tebnici disponibile - cele rnai bune tehnici disponibile, de finite la art. 3 lit, j) 
din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale. 
4.7. colectare - stră ngerea de ş eurilor, inclusiv sortarea  i  stocarea preliminard a de ş eurilor in 
vederea transport ă rii la o instalatie de tratare; 
4.8. colectare separat ă  - colectarea in cadrul cdreia un flux de de ş euri este pdstrat separat in functie 
de tipul ş i natura de ş eurilor, cu scopul de a facilita tratarea speci fied a acestora; 
4.9. colector -  once  intreprindere/operator economic care desfăş 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 
transportdrii la o instalatie de tratare; 
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4.10. comerciant  once intreprindere/operator economic care actioneaz ă  in nume propriu pentru 
eumpă 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 descomptutere 
microbian ă  a componentei organiee din de ş eurile biodegradabile colectate separat supuse 
compostă rii; 
4.12. curăţ area ză pezii/ghe ţ ii - operatiunea de indep ă rtare a stratului de z ăpadă  sau de gheat ă  
depus pe suprafata carosabil ă  ş i pietonală , in scopul asigură rii deplas ă rii vehiculelor ş i pietonilor in 
conditii de sigurant ă ; 
4.13, cură tarea rigolelor - operatiunea de indep ă rtare manual ă  sau mecanizat ă  a depunerilor de 
noroi, nisip *i praf de pe o 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 nr. 272021 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 ăvire cu substante chimice sau prin 
culturi microbiene; 
4.16. deş eu -  once substant ă  sau obiect pe care detin ă torul it arunc ă  on are intentia sau obligatia s ă  
îl arunee; 
4,17. de ş eu cu regim special - de ş eu ale c ă rui manipulare, colectare, transport *i depozitare se 
supun unui regim reglementat prin acte normative in vederea evit ă rii efectelor negative asupra 
să nă tă tii oamenilor, bunurilor ş i asupra mediului inconjur ă tor; 
4.18. deş euri din construcţ ii ş i desfiinţă ri - de ş euri provenite din activit ă ti de constructie ş i 
desfiintare; 
4.19. &pull 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 ar. 2 la Hot ă rdrea Guvernutui nr. 
85612002 privind evidenta gestiunii de ş eurilor ş i pentru aprobarea listei cuprinzând de ş eurile, 
inclusiv de ş eurile periculoase, cu cornplet ă rite ulterioare; 
4.21. deş euri municipale: 

a) deyeuri amestecate ş i deseuri colectate sepctrat de la gospodă rii, inclusiv hă rtia yi cartonul, 
sticla, metalele, mater/aide plastice, biodeseurile, 	text/lee, ambalajele, deseurile de 
echipamente electriee ş i electronice, deseurile de baterii ş i acumulatori ş i deseurile voluminoase, 
inclusiv saltelele si rnobila,. 

b) deş euri amestecate ş i deseuri colectate separat din alte surse in cazul in care deseurile 
respective sunt similare ca natură  ş i compozitie en deseurile menajere. 
De ş eurile municipale nu includ de ş eurile de productie, agricultur ă , silvicultur ă , 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 eonstructie ş i desfiintă ri. Conform pct. 13 din Anexa nr. 1 din OUG 
92/2021. 
4.22, deş euri periculoase -  once de ş euri care prezint ă  una sau mai multe din propriet ă tile 
periculoase prev ă zute in anexa nr, 4 la lege; 
4.23. de ş euri de productie de ş euri rezultate din activit ă ti industriale, cc fac parte din categoriile 
03-14 din anexa nr. 2 la HG nr. 85672002,  cu complet ă rile ulterioare; 
4.24. de ş eu reciclabil - de ş eu care poate constitui materie prim ă  intr-un proces de productie pentru 
obtinerea produsului initial sau pentra alte scopuri; 
4.25. cleş euri reziduale - de ş eurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate in urma 
proceselor de tratare, altele deck de ş eurile reciclabile; 
4.26. deş euri de origine animal ă  - subproduse de origine animat ă  cc nu sunt destinate consumului 
uman, cadavre intregi sau portiuni de cadavre provenite de la animate; 
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4.27. deseuri similare de ş euri provenite din activit ă ti comerciale, din industrie ş i institutii care, 
din punctul de vedere al naturii $i al compozitiei, sunt cornparabile cu de ş eurile menajere, exclusiv 
de ş eurile din productie, din agriculturd ş i din aetivită ti forestiere; 
4.28. deseuri stradale - de ş euri specifice c ă ilor de circulatie public ă , provenite din activitatea 
cotidiană  a populatiei, de la spatiile verzi, de la animale, din depunerea de substante solide 
provenite din atmosfer ă ; 
4.29. deseuri voluminoase - de ş euri solide de diferite proveniente care, datorit ă  dimensiunilor lor, 
nu pot fi preluate cu sistemele obi ş nuite de colectare, ci necesit ă  o tratare diferentiat ă  fata de 
aeestea, din punet 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  on juridic ă  ee se afl ă  in  
posesia acestora; 
4.31. dezinfectie activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substante specifice, in scopul 
elimină rii surselor de contaminare; 
4.32. dezinsectie activitatea de combatere a artropodelor in stadiul de larva sau adult cu substante 
chimice specifice; 
4.33. eliminare -  once operatiune care nu este o operatiune de valorificare, chiar ş i în cazul in care 
una dintre consecintele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substante sau de energie. 
4.34. evaluarea ciclului de viată  - în  legă turd cu un produs, o evaluare a efectelor asupra mediului 
determinate de productia, distributia, comercializarea $i utilizarea produsului, inclusiv valorificarea 
ş i eliminarea acestuia, inelusiv utilizarea energiei ş i materiilor prime $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 $i intretinerea ulterioar ă  a amplasamentelor de eliminare, 
inclusiv actiunile intreprinse de un comerciant sau un broker; 
4.36. gură  de scurgere - componenta tehnic ă  constructiv ă  a sisternului de canalizare prin care se 
asigură  evacuarea apelor pluviale; 
4.37. indicatori de performant ă  parametri ai serviciului de salubrizare, realizati de operatorul de 
servicii, penttu care se stabilesc niveluri minime de calitate, urm ă riti la nivelul operatorului; 
4.38. licent ă  - actul tehnic ş i juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoa ş te calitatea de 
operator al serviciului, precum ş i capacitatea ş i dreptul de a presta una sou mai multe activit ă ti ale 
acestuia; 
4.39. mă turat - activitatea de salubrizare a localit ă tilor care, prin aplicarea unor procedee manuale 
sau mecanice, realizeaz ă  un grad bine determinat de curdtare a suprafetelor de circulatie, de odihn ă  
on de agrement ale a ş eză rilor urbane sari rurale; 
4.40. neutralizare a deseurilor de origine animal ă  activitatea prin care se modified caracterul 
periculos al de$eurilor de origine animal ă  prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea ion 
in produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul inconjur ă tor, animale sau om, respectiv 
activitatea de ingropare a acestora; 
4.41. pregă tirea pentru reutilizare - operatiunile de verificare, cur ă tare sau valorificare prin 
reparare, prin care produsele sau componentele produselor care au devenit de ş euri sunt preg ă tite 
pentru a fi reutilizate Zed altd preprocesare; 
4.42. prevenire - mă surile luate inainte ca o substant ă , un material sau un produs s ă  devină  de ş eu, 
care reduc: 

a) cantitatea de de ş euri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viatd a 
acestora; 

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

4.43. producă tor de deseuri - conform definitiei prev ă zute in anexa nr. 1 la OUG nr. 92/2021 
privind regimul deseurilor; 
4.44. reciclare - conform definitiei prev ă zute in anexa nr. 1 la QUO nr. 92/2021 privind regimul 
des e u rilor; 
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4.45. producă tor de deseuri produc ă torul initial de de$euri sau once persoan ă  care efectueaz ă  
operatiuni de preprocesare, amestecare sau de alt tip, care due la modificarea naturii sau a 
compozitiei acestor de$euri; 
4.46. producă tor initial de deseuri once persoan ă  ale c ă rei activită ti genereaz ă  deseuri; 
4.47. rambleiere - operatiune de valorificare in cadrul c ă reia se folosesc deFuri nepericuloase 
adecvate in scopuri de refacere in zonele in care s-au efectuat excav ă ri sau in scopuri de amenajare 
a teritoriului. De$eurile trebuie s ă  inlocuiase ă  materiale care nu sunt de ş euri, s ă  fie adecvate pentru 
scopurile mentionate mai sus $i s ă  se limiteze la cantitatea strict necesar ă  pentru atingerea acestor 
scopuri; 
4.48. reciclare once operatiune de valorificare prin care de ş eurile sunt reprocesate in produse, 
materiale sau substante pentru indeplini functia ion initial ă  sau pentru alte scopari. Aceasta 
include reprocesarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetic ă  ş i reprocesarea in 
vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operatiunile de rarnbleiere; 
4.49. regenerarea uleiurilor uzate -  once proces de recielare prin care uleiurile de baz ă  pot fi 
produse prin rafinarea uleiurilor uzate, in special prin indep ă rtarea contaminantilor, a produselor de 
oxidare $i a aditivilor continuti de acestea; 
4.50. retet ă  - ansamblu de specificatii care descriu materialele utilizate pentru o anumit ă  operatiune 
pe sortimente, cantit ă ti, concentratii ale solutiilor pentru o anumit ă  operatiune de deratizare, 
dezinfectie sau dezinsectie ş i un anumit tip de obiectiv; 
4.51. reutilizare -  once operatiune prin care produsele sau componentele care nu au devenit deFuri 
sunt utilizate din nou in acela$i scop pentru care au fost concepute; 
4.52. salubrizare - totalitatea operatiunilor ş i activit ă tilor necesare pentru p ă strarea unui aspect 
salubni al localit ă tilor; 
4.53. schema de ră spundere extins ă  a produeă torului - set de m ă suri luate de stat pentru a se 
asigura c ă  produc ă torii de produse poart ă  responsabilitatea financiar ă  sau financiar ă  ş i 
organizatoric ă  pentru gestionarea stadiului de deseu din ciclul de viat ă  al unui produs. 
4.54. sistem public de salubrizare ansamblul instalatiilor tebnologice, 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 $i stocare temporar ă  a de ş eurilor recielabile in 
vederea transport ă rii lor 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, en sau fă ră  solutii special; in vederea indep ă rtă rii devurilor $i prafului de pe 
stră zi $i trotuare; 
4.57. static de transfer - spatiu special amenajat pentru stocarea temporar ă  a de ş eurilor, in vederea 
trausport ă rii centralizate a acestora la o statie de tratare; 
4.58. stropitul stră zilor - activitatea de salubrizare, care const ă  in dispersarea apei pe suprafetele 
de circulatie, indiferent de natura imbr ă că mintei ace stora, pe spatiile de odihn ă  $i de agrement, 
manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalatii specializate, in scopul cre ă rii unui microclimat 
favorabil imbună tă tirii stă rii igienice a localit ă tilor ş i evită rii form ă rii prafului; 
4.59. tratare operatiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv preg ă tirea prealabil ă  valorific ă rii 
sau elimină rii; 
4.60. tratare mecano-biologic ă  tratarea de$eurilor municipale colectate in amestec utiliz ă nd 
operatii de tratare mecanic ă  de separare, sortare, m ă runtire, omogenizare, use are ş i operatii de 
tratare biologic ă  prin procedee aerobe $i/sau anaerobe; 
4.61. trasabilitate - caracteristica unui sistem de a permite reg ă sirea istorieului, a utiliz ă rii sau a 
localiză rii unui de$eu prin identific ă ri inregistrate; 
4.62. uleiuri uzate toate uleiurile minerale sau lubrifiantii sintetici  on uleiurile industriale care an 
devenit improprii folosintei pentru care an fost destinate initial, CUM an fi uleiurile utilizate de la 
motoarele cu combustie ş i de la sistemele de transmisie, uleiurile lubrifiante, uleiurile pentru turbine 
$i cele pentru sistemele hidraulice; 
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4.63. utilizatori  -  conform definitiei prev ă zute in Legea serviciilor cornunitare de utilit ă ti publice 
nr. 51/2006, republicat ă , cu complet ă rile ulterioare; 
4.64. valorificare once operatiune care are drept rezultat principal faptul c ă  de ş eurile servesc unui 
scop util prin inlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate intr-un anumit scop sau faptul c ă  
de ş eurile stint pregă tite pentru a putea servi scopului respectiv in Intreprinderi on in economic in 
general; 
4.65. vector - organism (insect ă , roză toare) care r ă spă nde ş te un parazit, un virus sau germeni 
patogeni de la un animal la altul, de la em la em on de la animale la em. 

Art. 5 
(1) Serviciul de salubrizare se realizeaz ă  prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare 
specifice care, impreun ă  cu mijloacele de colectare ş i transport al de ş eurilor, formeaz ă  sistemul 
public de salubrizare a localit ă tilor, denumit in continuare sistem de salubrizare. 
(2) Sisternul de salubrizare este alc ă tuit dintr-un ansamblu tehnologic ş i functional, care cuprinde 
constructii, instalatii ş i echipamente specifice destinate prest ă rii serviciului de salubrizare, precum: 

a) puncte de colectare separat ă  a de ş eurilor; 
b) centre de colectare prin aport voluntar a de ş eurilor; 
c) autospeciale ş i utilaje specifice serviciului de salubrizare; 
d) baze de garare ş i intretinere a autovehiculelor specifice serviciului de salubrizare; 
e) statii de transfer; 
I) instalatii de sortare; 
g) instalatii de compostare; 
h) instalatii de digestie anaerob ă ; 
i) instalatii integrate de tratare; 
j) instalatii de incinerare cu eficient ă  energetic ă  ridicat ă ; 
k) depozite de deş euri nepericuloase pentru de ş euri municipale. 

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 juridiee, de pe teritoriul unit ăţ ilor administrativ-teritoriale 
membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009", au garantat dreptul de a 
beneficia de acest serviciu. 
(2) Utilizatorii  au drept de acces, fat% discriminare, la informatiile publice privind serviciul de 
salubrizare, la indicatorii de performant ă  ai serviciului, la structura tarifar ă  ş i 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 utiliză nd numai mijloace ş i utilaje corespunz ă toare cerintelor 
autorită tilor competente din domeniul s ă nă tă tii publice ş i al protectiei mediului. 
(4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat s ă  asigure continuitatea serviciului conform 
programului aprobat de autorit ăţ ile administraţ iei publice locale membre ale Asociatiei de 
Dezvoltare hnercornunitar ă  „ECOO 2009", cu exceptia cazurilor de foll ă  majoră  care vor fi 
mentionate in contractul de delegare sau in hot ă rarea de dare in administrare a serviciului. 

SECTIUNEA 3: Documenta ţ ia tehnic ă  

Art. 8 
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(1) Prezentul regulament stabile ş te documenta ţ ia tehnic ă  minimă  pentru to ţ i 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 ş i manipulare a acestor documente. 
(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind rnodul de intocmire, de p ă strare ş i 
reactualizare a eviden ţ ei tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor 
tipuri de instala ţ ii. 

Art. 9 
(1) Fiecare operator va avea ş i va actualiza, in func ţ ie de specificul activit ăţ ii de salubrizare 
prestate, urm ă toarele documente: 
a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a ă cut delegarea gestiunii; 
b) planul cadastral ş i situaţ ia terenurilor din aria de deservire; 
c) planurile generale cu amplasarea construc ţ iilor ş i a instala ţ iilor aflate in exploatare, actualizate cu 
toate modific ă rile sau completă rile; 
d) planurile cl ă dirilor sau construc ţ iilor speciale av ă nd notate toate modific ă rile sau complet ă rile la 
zi; 
e) că rţ ile tehnice ale construc ţ iilor; 

documenta ţ ia tehnic ă  a utilajelor ş i instalaţ iilor ş i, dup ă  caz, autoriza ţ iile de punere in func ţ iune a 
acestora; 
g)  procese-verbale de constatare in timpul execu ţ iei ş i planurile de execu ţ ie ale p ă rţ ilor de lucr ă ri 
sau ale lucr ă rilor ascunse; 
h)  proiectele de execu ţ ie ale lucră rilor, cuprinzand memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele 
pe obiecte, devizul general, planurile ş i schemele instala ţ iilor ş i re ţ elelor etc.; 
i)  documentele de recep ţ ie, preluare ş i terminare a lucr ă rilor Cu: 

1. procese-verbale de m ă sură tori cantitative de execu ţ ie; 
2. procese-verbale de verific ă ri ş i probe, inclusiv probele de performan ţă  ş i garan ţ ie, buletinele 

de verific ă ri, analiză  ş i incerc ă ri; 
3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici; 
4. procese-verbale de punere in func ţ iune; 
5. lista echipamentelor montate in instala ţ ii cu caracteristicile tehnice; 
6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix in care se consemneaz ă  rezolvarea 

neconformit ăţ ilor ş i a remedierilor; 
7. documentele de aprobare a recep ţ illor ş i de predare in exploatare. 

j)  schemele de func ţ ionare a instala ţ iilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate 
conform situa ţ iei de pe teren, planurile de ansamblu ş i de detaliu ale fiec ă rui agregat ş i/sau ale 
fiec ă rei instala ţ ii, inclusiv planurile ş i cataloagele pieselor de schimb; 
k)  instrucţ iunile produc ă torilor/furnizorilor de echipament sau ale organiza ţ iei de montaj privind 
manipularea, exploatarea, intre ţ inerea ş i repararea echipamentelor ş i instalaţ iilor, precum ş i că rţ ile/ 
fi ş ele tehnice ale echipamentelor principale ale instala ţ iilor; 
1)  normele generale ş i specifice de protec ţ ie a muncii aferente fiec ă rui echipament, fiec ă rei instal* 
sau fiec ă rei activităţ i; 
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 ăţ i sau alte situaţ ii excep ţ ionale; 
n) regulamentul de organizare ş i func ţ ionare ş i atribuţ iile de serviciu pentru intreg personalul; 
o) avizele ş i autoriza ţ iile legale de func ţ ionare pentru cl ă diri, laboratoare, instala ţ ii de m ă sură , 
inclusiv cele de protec ţ ie a mediului obţ inute in condi ţ iile legii; 
p) inventarul instala ţ iilor  i liniilor electrice, conform instruc ţ iunilor In vigoare; 
q) instruc ţ iuni privind accesul in incint ă  ş i instalaţ ii; 
r) documentele referitoare  a instruirea, examinarea ş i autorizarea personalului; 
s) registre de control, de sesiz ă ri ş i reclamaţ ii, de dare ş i retragere din exploatare, de admitere 
lucru etc.; 
t) bilanţ ul de project ş i rezultatele bilan ţ urilor periodice intocmite conform prevederilor legale, 
inclusiv bilanţul de mediu. 
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(2) Documentatiile referitoare la constructii energetice se vor intocmi, completa ş i pă stra conform 
norrnelor legate referitoare la "Cartea tehnic ă  a constructiei". 

Art. 10 
(1) Docurnentatia de baz ă  a lucră rilor ş i datele generate necesare exploat ă rii, intocmit ă  de operatorii 
economici specializati in proiectare, se pred ă  titularului de investitie odat ă  cu proiectul lucr ă rii 
respective. 
(2) Operatorii economici care au intocmit proiectele au obligatia de a corecta toate planurile de 
executie, in toate exernplarele In care s-au operat modific ă ri pe parcursul executiei ş i, in final, s ă  
inlocuiasc ă  aceste planuri cu altele noi, originate, actualizate conform situatiei reale de pe teren, ş i 
să  predea proiectul, inclusiv in format optoelectronic, impreun ă  cu instructiunile necesare 
exploată rii, intretinerii ş i repar ă rii instalatiilor proiectate. 
(3) Organizatiile de execuţ ie ş i/sau de montaj au obligatia ca, odat ă  cu predarea lucră rilor, s ă  predea 
ş i schemele, planurile de situatii ş i de executie modificate conform situatiei de pe teren. in cazul in 
care nu s-au fă cut modific ă ri fată  de planurile initiate, se va preda cate un exemplar din aceste 
planuri, avă nd pe ele confirmarea c ă  nu s-au fă cut modificari in timpul exectitiei. 
(4) in timpul execu ţ iei lucră rilor se interzic abaterile de la documentatia intocmit ă  de proiectant, 
fă ră  avizul acestuia. 

Art. 11 
(1) Autorităţ ile administratiei publice locale membre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  
„ECOO 2009" deţ ină toare de instala ţ ii care fac parte din sistemul public de salubrizare, precum ş i 
operatorii care au primit in gestiune delegat ă  serviciul de salubrizare, in totalitate sau numai unele 
activit ă ti componente ale acestuia, au obligatia s ă  iş i organizeze o arhiv ă  tehnic ă  pentru p ă strarea 
documentelor de baz ă  prev ă zute la art. 9 aim.  ()), organizat ă  astfel Inc& s ă  poat ă  fi g ă sit once 
document Cu u ş urintă . 
(2) La incheierea activit ăţ ii, operatorul va preda autorit ăţ ilor administra ţ iei publice locale membre 
ale Asociaţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009", pe baz ă  de proces-verbal, intreaga 
arhivă  pe care ş i-a constituit-o, fund interzis ă  pă strarea de c ă tre acesta a vreunui document original 
sau copie. 

SECTIUNEA 4: indatoririle personalului operativ 

Art. 12 
(1) Personalul de deservire operativ ă  se compune din toti salariatii care deservesc constructiile, 
instalaţ iile ş i echipamentele specifice destinate prest ă rii serviciului de salubrizare avand ca sarcin 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  ş i tehnico-administrativă , precum ş i obhgaţ iile, drepturile ş i 
responsabilită tile personalului de deservire operativ ă  se tree in fi ş a postului ş i in procedurile 
operationale. 
(3) Locurile de munc ă  in care este necesar ă  desfăş urarea activit ă tii se stabilesc de operator in 
procedurile proprii in functie de: 

a) gradul de periculozitate a instalatiilor ş i a procesului tehnologic; 
b) gradul de automatizare a instalatiilor; 
c) gradul de sigurantă  necesar in asigurarea serviciului; 
d) necesitatea supravegherii instala ţ iilor  i procesului tehnologic. 

Art. 13 
(1) in timpul prestă rii serviciului, personalul trebuie s ă  asigure functionarea instala ţ iilor, in 
conformitate cu regularnentele de exploatare, instructiunile/ procedurile tehnice interne, graficele/ 
diagramele de lucru ş i dispozitiile personalului ierarhic superior pe linie operativ ă  sau tehnic ă -
administrativ ă . 
(2) Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizat ă  astfel incat s ă  se asigure: 
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a) protejarea s ă nă tă tii populatiei; 
b) protectia mediului inconjură tor; 
c) mentinerea cur ă teniei ş i crearea unei estetici corespunz ă toare a localită tilor; 
d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantit ă tii de deş euri ş i reciclarea acestora; 
e) continuitatea serviciului. 

CAPITOLUL II: Asigurarea serviciului de salubrizare ş i conditii de functionare 

SECTIUNEA 1: Colectarea separat ă  ş i transportul separat al deş eurilor menajere si al 
deş eurilor similare provenite din activită ti comerciale, din industrie ş i institutii, inclusiv 
fractil colectate separat. 

Art. 14 
Urmă toarele categorii de de ş euri vor fi colectate separat de pe teritoriul unit ăţ ilor administrativ-
teritoriale membre ale Asocitiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009" ş i transportate la 
statiile/instala ţ iile de tratare stabilite de Asocia ţ ia de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009" in 
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 reciclabile (Brae ş i carton, plastic ş i metal, sticlă ), inclusiv de ş euri de ambalaje; 
d) de ş euri periculoase din de ş eurile menajere; 
e) de ş eurile textile.  inceptind co t  ianuarie 2025. 

Art. 15 
Operatoru.1 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  să  fie transportate, pentru fiecare categoric de 
de ş euri in parte; 

b) cerintele tehniee generale; 
c) mă surile de precautie necesare; 
d) informatiile privind originea, destinatia ş i tratarea de ş eurilor, precum ş i tipul ş i cantitatea de 

de ş euri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorit ăţ ilor competente. 

Art. 16 
(1) Operatorul, impreun ă  cu autorit ăţ ile administratiei publice locale membre ale Asocia ţ iei de 
Dezvoltare Intereomunitar ă  „ECOO 2009", are obligatia s ă  identifice toti produc ă torii de de ş euri, 
indiferent de natura acestor de ş euri, ş i să  aetioneze In vederea cre ă rii facilit ă tilor necesare prest ă rii 
activit ă tii de colectare separat ă  ş i transport separat al de ş eurilor menajere ş i de ş eurilor similare. 
(2) Autorit ă tile deliberative ale autorit ăţ ilor administratiei publice locale membre ale Asocia ţ iei de 
Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009" aprobă /instituie tarife/taxe de salubrizare pentru 
constituirea fondurilor necesare finan ţă rii activită tii. 
(3) Prin Hotă ră rea Adună rii Generale a membrilor asocia ţ i ai Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitară  „ECOO 2009" se aprob ă /instituie tarife/taxe de salubrizare. 
(4) Cuantumul taxei de salubrizare se va fmaliza/aproba prin Hot ă ră ri ale Adun ă rii Generale a 
membrilor asocia ţ i ai Asociaţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009". 

Art. 17 
(1) Persoanele fizice 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 autorit ăţ ile 
administratiei publice locale membre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009" 
ce sunt in administrarea operatorul de salubrizare. Pentru asigurarea unui grad Malt de valorificare, 
producă torii i deţ ină torii de de ş euri sunt obligati s ă  colecteze separat eel putin urm ă toarele 
categorii de de ş euri: h ă rtie, metal, plastic ş i 

9 



(2) Frac ţ ia biodegradabil ă  din de ş euri le menajere ş i similare va f colectat ă  separat in containere sau 
recipiente special destinate acestui scop ş i vor fi transportate ş i predate la instala ţ iile de tratare 
stabilite de Asocia ţ ia de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009". 
(3) in vederea realiz ă rii activit ăţ ii de coleetare separat ă , punctele de colectare amenajate sunt dotate, 
conform legii, cu recipiente ş i containere de colectare prin grija autorit ăţ ii administra ţ iei publice 
locale membre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009". La gospod ă riile 
individuale colectarea se va face in recipiente, pungi/saci sau alte mijloace care prezint ă  un grad de 
siguranţă  ridicat din punct de vedere sanitar ş i al protecţ iei mediului. 
(4) Recipientele ş i containerele folosite pentru colectarea separat ă  a diferitelor tipuri de de ş euri vor 
fi inscripţ ionate 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 ş i al ministrului administra ţ iei ş i internelor nr.  1.281/2005/1.121/2006  privind 
stabilirea modalit ăţ ilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul 
aplică rii colect ă rii selective. 

Art. 18 
(1) Punctele de colectare vor fi dotate cu recipiente marcate in culorile stabilite de actele normative 
in vigoare, av ă nd capacitatea de stocare corelat ă  cu num ă rul de utilizatori aronda ţ i Ş i cu frecven ţ a 
de ridicare, asigur ă nd condi ţ ii de acces u ş or pentru autovehiculele destinate colect ă rii. 
(2) Numă rul de recipiente de colectare a de ş eurilor municipale se stabile ş te conform tabelului 2 din 
Standardul SR 13387:1997, Salubrizarea localit ă tilor. De ş euri urbane. Prescrip ţ ii de proiectare a 
punctelor pentru precolectare. 
(3) in vederea prevenirii utiliz ă rii fă ră  drept a recipientelor de coleetare a de ş eurilor municipale, 
acestea vor fi inscrip ţ ionate cu un marcaj de identificare realizat astfel Meat s ă  nu poat ă  fi ş ters fă ră  
ea prin aceast ă  opera ţ ie să  nu ră mă nă  urme vizibile. 
(4) Operatorul va suplimenta, dup ă  punerea la dispoziţ ie de c ă tre autorit ăţ ile administra ţ iei publice 
locale membre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009" a recipientelor, 
capacitatea de colectare, inclusiv prin m ă rirea num ă rului de recipiente, in cazul in care se dovede ş te 
că  volumul acestora este insuficient ş i se stochează  de ş euri municipale in afara lor. 
(5) Men ţ inerea in stare salubr ă , ventilarea, deratizarea, dezinfec ţ ia ş i dezinsec ţ ia punctelor de 
colectare revin persoanelor fizice ş i/sau juridice in cazul in care acestea se afl ă  in spaţ ii apar ţ ină nd 
utilizatorului on operatorului in cazul c ă nd acestea sunt amplasate pe domeniul public. 
(6) Pentru asocia ţ iile de locatari/proprietari, condorninii, gospod ă rii individuale, care nu dispun de 
spaţ iile interioare de colectare a de ş eurilor se vor amenaja puncte de colectare exterioare dotate cu 
reeipiente pentru colectarea separat ă  a de ş eurilor. Aceste puncte vor fi amenajate conform 
prevederilor din strategia local ă  de dezvoltare a serviciului ş i amplasate in locuri care s ă  permită  
accesul u ş or al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a punctelor de colectare 
se va face astfel inc ă t distanţ a 'Yana la ferestrele spa ţ iilor cu destina ţ ie de locuin ţă  să  fie mai mare de 
10 m. 
(7) Platformele spa ţ iilor necesare colect ă rii de ş eurilor care se vor realiza prin grija autorit ăţ ilor 
administra ţ iei publice locale membre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009" 
vor fi in mod obligatoriu betonate sau asfaltate, in mediul urban, ş i in cazul in care nu sunt asigurate 
condi ţ ii de scurgere a apei provenite din exfiltra ţ ii on a celei meteorice, vor fi prev ă zute cu rigole 
de preluare, racordate la re ţ eaua de canalizare. 
(8) Operatorul va urm ă ri starea de etan ş eitate a recipientelor de colectare urm ă nd a le inlocui 
irnediat, dup ă  punerea la dispozi ţ ie de care autoritatea public ă  local ă , pe cele care s-au deteriorat. 

Art. 19 
(1) in funcţ ie de sistemul de colectare separat ă  adoptat prin strategia de dezvoltare a serviciului 
public de salubrizare a localit ăţ ilor, coleetarea in containere ş i recipiente a de ş eurilor menajere ş i 
similare se realizeaz ă  astfel: 
a)  de ş eurile reziduale se colecteaz ă  in recipiente de culoare gri/negru ş i sunt de tip: 

1. resturi de came ş i pe ş te, g ă tite sau proaspete; 
2. resturi de produse lactate (lapte, sm ă ntă n ă , bră nză , iaurt, unt, fri ş că ); 
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3. ouă  intregi; 
4. gră simi animale ş i uleiuri vegetale (in cazul in care nu se colecteaz ă  separat); 
5.excremente ale animalelor de companie; 
6. scutece/tampoane; 
7. cenuşă  de la sobe (dac ă  se ard ş i c ă rbuni); 
8. resturi vegetale din curte tratate cu pesticide; 
9. lemn tratat sau vopsit; 
10. continutul sacului de la aspirator; 
11. mucuri de tigă ri; 
12. vesel ă  din portelan/sticl ă  spart ă , 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 Nine ş i cereale; 
3. zat de cafea/resturi de ceai; 
4. pă r ş i blank 
5. haine vechi din fibre naturale (rank humbac, m ă tase) m ă runtite; 
6. coji de ou ă ; 
7. coji de nuc ă ; 
8. eenu şă  de la sobe (and se arde numai lemn); 
9. rumegu ş , fân ş i paie; 
10. restari vegetale din curte (frunze, crengi ş i nuiele m ă runtite, flori); 
11. plante de cas ă ; 
12. hucă ti de lemn m ă runtit; 
13. ziare, h ă rtie, carton m ă runtite, urnede ş i murdare. 

e)  de ş eurile reciclabile de tip hktie ş i carton, curate ş i mă runtite, se coleeteaz ă  in recipiente de 
culoare albastr ă ; 
d) de ş eurile reciclabile din material de tip plastic ş i metal se colecteaz ă  in recipiente de culoare 
galbenă ; 
e) de ş eurile reciclabile din material de tip sticl ă  albă /colorat ă  se colecteaz ă , pe culori, in recipiente 
de culoare alb/verde, nefiind permis amestecul sticlei cu de ş euri din materiale de tip 
portelankeramic ă . 

Art. 20 
(1) După  colectare, de ş eurile menajere ş i de ş eurile similare vor fi supuse procesului de 
sortare/tratare. 
(2) Este interzis ă  depozitarea de ş eurilor biodegradabile ş i a de ş eurilor reciclabile colectate separat. 

Art. 21 
(1) Colectarea de ş eurilor "din poartă  in poartă " se realizeaz ă  cu urmă toarele frecvente de colectare: 

a)  pentru de ş eurile de h ă rtie&carton, o dat ă  pe să ptam ă nă ; 
b)  pentru de ş eurile de plastic&metal, o dat ă  pe s ă ptă mă nă ; 
e)  pentru de ş eurile de sticl ă , o dată  la 2 s ă ptă mă ni; 
d)  pentru de ş eurile reziduale, o dat ă  pe s ă ptă mă nă ; 
c)  pentru de ş eurile biodegradabile, o data' pe s ă ptă mă riă . 

(2) Colectarea din punctele de colectare se realizeaz ă  cu urm ă toarele frecvente de colectare: 
a) pentru de ş eurile de hă rtie&carton, o data la 3 zile; 
b) pentru de ş eurile de plastic&metal, o data la 3 zile; 
e)  pentru de ş eurile de sticl ă , o dată  pe s ă ptă mă nă ; 
d)  pentru de ş eurile reziduale: 

1.  zilnic,  în perioada 1 aprilie - 30 septembrie, in zona central ă , de la sectorul alimentar, 
hoteluri, piete, spitale, gr ă dinite ş i cre ş e ş i o data la două  zile în celelalte cazuri; 

2. 0  dată  la cel mult 3 zile, in perioada 1 octombrie - 31 martie. 
e)  pentru de ş eurile biodegradabile: 
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1. zilnic, in perioada I aprilie - 30 septembrie, in zona central ă , de la sectorul alimentar, 
hoteluri, piete, spitale, gr ă dinite ş i cre ş e ş i o data la dou ă  zile in celelalte cazuri; 

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

Art. 22 
(1) Coleetarea de ş eurilor menajere ş i similare se poate face in urm ă toarele moduri: 

a) colectarea in containere/recipiente inchise; 
b) colectarea prin schimb de recipiente; 
c) colectarea realizat ă  prin selectare in saci/pungi de plastic asigurati de operator; 
d) alte sisteme care indeplinese conditiile impuse prin normele igienico-sanitare ş i de protectie a 

mediului. 
(2) Coleetarea de ş eurilor municipale se efeetueaz ă  folosindu-se doar autovehicule special echipate 
pentru transportul acestora. 
(3) Vehiculele vor fi inc ă rcate astfel ine ă t de ş eurile s ă  nu fie vizibile ş i să  nu 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  ş i de eficient ă . 
(4) incă rcarea de ş eurilor municipale in autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. 
Este interzis ă  deseă rcarea recipientelor pe sol in vederea inc ă re ă rii acestora in autovehicule. 
(5) Personalul care efectueaz ă  colectarea este obligat s ă  manevreze recipientele astfel 'Mat s ă  nu se 
produc ă  praf, zgomot sau s ă  se ră spă ndeasc ă  de ş euri în afara autovehiculelor de transport. Dup ă  
golire, recipientele vor fi a ş ezate in locul de unde au fost ridicate. 
(6) in cazul deterior ă rii unor recipiente, pungi/saci de plastic ş i al imprăş tierii accidentale a 
de ş eurilor in timpul operatiunii de golire, personalul care execut ă  colectarea este obligat s ă  incarce 
intreaga cantitate de de ş euri îri autovehicul, astfel inc ă t locul s ă  ră mă nd curat, find dotat 
corespunz ă tor pentru aceast ă  activitate. 
(7) Personalul care execut ă  colectarea este obligat s ă  incarce in autovehicule intreaga cantitate de 
de ş euri existente la punctele de colectare, l ă s ă nd locul curat ş i mă turat chiar dac ă  exist ă  de ş euri 
municipale amplasate l ă ngă  containerele de colectare. 
(8) in cazul in care in/lang ă  recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate si deseuri din 
constructii, acestea vor Ii colectate separat, dup ă  caz, In ş tiintă 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 
de ş euri. 

Art. 23 
(1) Operatorul are obligatia s ă  colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv 
cele de la puncte1e de colectare a de ş eurilor municipale, ş i să  le predea persoanelor juridice care 
desfăş oară  activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea 
gestionă rii anvelopelor uzate de la persoanele juridiee care introduc pe piat ă  anvelope noi ş i/ori 
anvelope uzate destinate reutiliz ă rii, dac ă  acesta nu este autorizat pentru aceast ă  activitate in 
conditiile legii. 
(2) Colectarea  i gestionarea de ş eurilor abandonate pe domeniul public va fi suportat ă  de că tre 
autoritatea public ă  local ă  pe teritoriul c ă reia a fost efectuat ă  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 deseurile 
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, 
recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de c ă tre autoritatea administratiei publice locale pe 
teritoriul cdreia a fost efectuat ă  colectarea. Dup ă  identificarea produc ă torului/detin ă torului de 
de ş euri, acesta este obligat s ă  suporte at ă t cheltuielile efectuate de autoritatea administratiei publice 
locale, cat ş i sanctiunile contraventionale. 

Art. 24 
Colectarea de ş eurilor menajere periculoase se realizeaz ă  cu ma ş ini specializate pentru colectarea ş i 
transportul deseurilor periculoase. Colectarea se va realiza dup ă  on program stabilit la inceputul 
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anului in puncte fixe. At ă t programul de colectare, c ă t ş i punctele de stationare a masinii vor fi 
comunicate cet ăţ enilor din fiecare unitate administrativ-teritorial ă  la inceputul flec ă rui an. De ş eurile 
periculoase menajere colectate vor fi transportate ş i stocate temporar in spatiile special amenajate in 
acest 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 pacientului sau cele rezultate din 
activitatea de ingrijiri medicale acordate in cabinete medicale amplasate în condominii au acela ş i 
regim Cu cel al de ş eurilor rezultate din activitatea medical ă , conform reglement ă rilor regale 
specifice. Persoanele care î ş i administreaz ă  singure tratamente injectabile la domiciliu ş i cadrele 
medicale care aplic ă  tratamente la domiciliu sunt obligate s ă  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 
apropiată  unitate de asistent ă  medical ă  publică , care are obligatia de a le primi. Cabinetele medicale 
vor respecta legislatia specific ă  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 unit ă tilor sanitare si 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 care operatorii de salubrizare, dac ă  acestia nu sunt autorizati, a urm ă toarelor categorii de 
de ş euri rezultate din activit ă tile unit ă tilor 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 să nge ş i singe conservat; 
c) deseuri a c ă 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 aim. (I) se realizeaz ă  in conditiile reglementate de 
legislatia specific ă , aplicabilă  deseurilor 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. 

Art. 27 
(1) De ş eurile voluminoase constau  în deseuri solide de dimensiuni man, precum mobilier, covoare, 
saltele, obiecte man i de folosintă  indelungată , altele deck de ş eurile de echipamente electrice si 
electronice, care nu pot II preluate cu sistemele obi ş nuite de colectare a de ş eurilor municipale. 
(2) Autorităţ ile administratiei publice locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  
„ECOO 2009" au obligatia de a organiza colectarea, transportul, depozitarea ş i valorificarea 
de ş eurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice ş i operatori economici. 
(3) De ş eurile voluminoase provenite de la detină torii de de ş euri vor Ii colectate periodic de c ă tre 
operatorul de salubrizare c ă ruia ia fost delegat serviciul, conform unui program intocmit ş i aprobat 
de Asociaţ ia de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009". 
(4) Colectarea se va realiza separat, pe categorii de de ş euri, prin stabilirea zilelor ş i intervalului orar 
de aş a natur ă  ?neat detin ă torii de de ş euri voluminoase s ă  poată  preda aceste deseuri, jar operatorul 
serviciului de salubrizare s ă  poată  asigura colectarea ş i transportul periodic al de ş eurilor 
voluminoase spre instalatiile de tratare. 
(5) Deseurile voluminoase vor fi transportate de detină torul acestora in vederea prelu ă rii de c ă tre 
operatorul de salubrizare, în locurile stabilite de autorit ăţ ile locale membre ale Asocia ţ iei de 
Dezvoltare Intereomunitar ă  „ECOO 2009" ş i amenajate in acest scop ş i unde există  că i de acces 
pentru mijloacele de transport. Dac ă  acest lucru nu este realizabil, din cauza spatiului limitat, 
de ş eurile vor ft aduse de detin ă tor in alte locuri special stabilite de autoritatea administratiei publice 
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locale membre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009" sau direct la mijlocul de 
transport in locul/la data/ora stabilite, astfel inc ă t s ă  nu fie incomodat ă  circulatia rutier ă . 
(6) Colectarea de ş eurilor voluminoase se poate face ş i direct de In detin ă torul acestora, in urma 
solicită rii adresate c ă tre operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicelor ş i cantit ă tilor 
acestora. in aceast ă  situatie, operatorul de salubrizare poate s ă  stabileasc ă  o alt ă  dat ă  ş i oră  decdt cea 
aprobat ă  de autorit ăţ ile administratiei publice locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitară  „ECOO 2009", in cadrul programelor de colectare a de ş eurilor voluminoase, dac ă  
operatia de colectare, prin corelarea volumului de ş eurilor preluate ş i capacitatea de transport 
afectat ă , se justified din punct de vedere economic. 
(7) Operatorul delegat trebuie sd aibd un sistem de evident ă  a gestion ă rii de ş eurilor voluminoase din 
care s ă  rezulte: 

a) data in care s-a realizat colectarea, transportul ş i depozitarea la instalatia de tratare; 
b) punctele de colectare de unde s-a f ă cut colectarea; 
c) cantit ă tile totale preluate de la populatie, persoane juridice de drept public ş i privat; 
d) eantită tile de de ş euri rezultate in urma trat ă rli, pe sortimente; 
e) cantit ă tile ce urmeaz ă  a fi transportate la depozitul de de ş euri. 

Art. 28 
(1) Transportul de ş eurilor, in functie de tipul acestora, se realizeazd numai de operatorul serviciului 
de salubrizare care trebuie s ă  utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite ş i prevdzute cu 
dispozitive de golire automat ă  a recipientelor de colectare, care s ă  nu permită  impră stierea 
de ş eurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichlde in timpul transportului. 
(2) Starea tehnic ă  a autovehiculelor trebuie s ă  fie corespunzdtoare circulatiei pe drumurile publice ş i 
să  prezinte o bun ă  etan ş eitate a benelor de inc ă rcare, fă ră  scurgeri de levigat sau alte lichide. 
(3) Autovehiculele care transport ă  de ş euri municipale trebuie s ă  aibă  un aspect ingrijit ş i să  fie 
personalizate cu sigla operatorului. 
(4) Autovehiculele trebuie s ă  aibd dimensiunile adaptate la conditiile de drum, structura localit ă tilor 
ş i structura arhitectural ă  a diferitelor cl ă diri, dotarea tehnicd necesar ă  pentru interventie in cazul 
unor accidente sau defectiuni ap ă rute in timpul transport ă rii de ş eurilor. 
(5) Personalul operativ care deserve ş te mijloacele auto trebuie s ă  fie instruit pentru efectuarea 
transportului in conditii de sigurant ă , să  deţ ină  toate documentele de insotire ş i să  nu abandoneze 
de ş eurile pe traseu. 
(6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus rise pentru sdn ă tatea 
populatiei ş i a mediului, care au fost aprobate de autorit ăţ ile administraţ iei publice locale membre 
ale Asociaţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009". Pentru minimizarea distantelor de 
transport se vor utiliza statiile de transfer. 
(7) Autorită tile administra ţ ie publice membre ale Asociaţ iel de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 
2009", stabilesc arterele ş i intervalul orar de colectare a deseurilor municipale in func ţ ie de trafic 
de posibilită tile de acces ale operatorului la spatiile de colectare. 
(8) Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor ş i utilizarea eficientd a pareului de 
autovehicule, autorit ă tile administra ţ iei publice locale membre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare 
Intercomunitar ă  „ECOO 2009" vor analiza oportunitatea colect ă rii de ş eurilor municipale exclusiv 
in intervalul orar 22:00-06:00 de la operatorii economic! ş i instituţ iile publice care dispun de spa ţ ii 
de colectare. 
(9) Vehiculele vor fi intre ţ inute astfel inc ă t să  corespund ă  scopului propus, benele ş i containerele 
vor fi sp ă late trimestrial ş i vor fl dezinfectate trimestrial in interior ş i la exterior, conform normelor 
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 at 

Apele uzate provenite din spă latul autovehiculelor vor 1.1 transportate la statia de epurare 
a apelor uzate a localit ă tilor care de ţ in astfel de sta ţ ii, dacd nu există  static de epurare proprie. 
(10) in situatia in care, ca urmare a executiei tmor lucr ă ri planificate la infrastructura tehnico-
edilitar ă , este impiedicat ă  utilizarea punctelor de colectare stabilite ş i/sau accesul autovehiculelor 
destinate transportului de ş eurilor municipale ş i/sau al oric ă rui alt tip de de ş eu, operatorul, pe baza 
notificdrii transmise de autorit ă tile administratiei publice locale mernbre ale Asocia ţ iei de 
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Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009", trebuie s ă  anunte utilizatorii cu cel putin 5 zi le inainte 
despre situatia intervenit ă , durata acesteia, punctele de colectare care se utilizeaz ă  temporar in 
aceast ă  perioad ă  ş i prograrnul de colectare. 
(11) Pe toat ă  aceast ă  perioad ă  operatorul ş i/sau autoritatea public ă  local ă  are obligatia s ă  doteze 
punctele de colectare care urmeaz ă  a fi folosite temporar de utilizatorii afectati cu recipiente 
suficiente ş i s ă  reduc ă  intervalul intre dou ă  colectă ri succesive, dac ă  este cazul. 
(12) in cazul apari ţ iei unor intemperii cc au ca efect intreruperea serviciului sau diminuarea 
cantită tilor contraetate de la utilizatori, operatorul are obligatia s ă  anunte accast ă  situatie ş i să  
factureze numai cantit ă tile sau serviciile efeetiv realizate. 

Art. 29 
Operatorii economici produc ă tori de de ş euri, precurn ş i operatorii economici specializati in 
conceperea ş i proiectarea activit ă tilor tehnologice cc pot genera de ş euri au urm ă toarele 

a) s ă  adopte, 'MO de la faza de conceptie $i proiectare a unui produs, solu ţ iite $i tehnologiile de 
eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii de ş eurilor; 

b) să  ia mă surile necesare de reducere la minimum a cantit ăţ ilor de de ş euri rezultate din 
activit ă tile existente; 

c) să  nu amestece de ş eurile periculoase cu de ş euri nepericuloase; 
d) s ă  nu genereze fenomene de poluare prin desc ă rc ă ri necontrolate de de ş euri in mediu; 
e) să  ia mă surile necesare astfel ?neat eliminarea de ş eurilor să  se fac ă  in conditii de respectare a 

reglement ă rilor privind proteetia populatiei, a mediului ş i a prezentului regulament; 
I)  să  nu abandoneze de$eurile ş i să  nu le depoziteze in locuri neautorizate; 
g)  să  separe de ş eurile inainte de colectare, In vederea valorific ă ril sau elimin ă rii acestora. 

Art. 30 
Operatorii care presteaz ă  activitatea de coleetare ş i transport al de ş eurilor municipale au ş i 
urm ă toarele 

a) să  detin ă  toate documentele necesare de insotire a de ş eurilor transportate, din care s ă  rezulte 
provenienta de ş eurilor/locul de inc ă rcare, tipurile de de ş euri transportate, locul de destinatie ş i, 
după  caz, cantitatea de de ş euri transportate ş i eodificarea acestora conform legii; 

b) să  foloseasc ă  traseele eele mai scurte ş i/sau Cu cel mai redus rise pentni s ă nă tatea popula ţiei 
ş i a mediului ş i care au fost aprobate de autorit ă tile administratiei publice locale membre ale 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009"; 

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

d) să  informeze popula ţ ia privind colectarea separat ă  a de ş eurilor, precum ş i modalită tile de 
prevenire a gener ă rii de ş eurilor. Informarea ş i con ş tientizarea populatiei se va realiza win campanii 
de informare ş i con ş tientizare, prin distributia de pliante, bro ş uri, afi ş e, prin activită ti educative, 
prin clipuri publicitare la radio $i televiziune. 

SECTIUNEA 2: 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, la solicitarea 
generatorilor de de ş euri 

Art. 31 
De ş eurile din constructii provenite de la populatie sunt de ş euri solide generate de activit ă ti de 
reamenajare ş i reabilitare interioar ă  ş i/sau exterioar ă  a locuintelor proprietate individual ă . in mod 
uzual, aceste de ş euri contin beton, ceramic ă , că ră mizi, tigle, materiale pe baz ă  de ghips, lemn, 
sticl ă , materiale plastice, metale, materiale de izolatie ş i altele asemenea. 

Art. 32 
(1) De ş eurile din constructii provenite de la populatie se colecteaz ă  prin grija detin ă torului ş i sunt 
transportate de c ă tre operator in baza unui contract de prest ă ri servicii la depozitul de deseuri. 
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(2) Colectarea de ş eurilor din constructii se realizeaz ă  numai in containere standardizate acoperite, 
fiind interzis ă  abandonarea/deversarea acestor de ş euri in recipientele sau eontainerele 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 rc ă turii, pentru a nu avea Joe degajarea prafului sau irnpr ăş tierea acestora  în  timpul 
transportului. 
(4) in cazul de ş eurilor din constructii prin a că ror manipulare se degaj ă  praf Sc vor lua m ă surile 
necesare de umectare, astfel Meat cantitatea de praf degajat ă  In aer s ă  fie sub concentra ţ ia admis ă . 
(5) Eliberarea autorizatiilor de eonstruire/desfiintare de că tre serviciile de urbanism ale unită tilor 
administrativ-teritoriale membre ale Asociaţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009" vor 
avea in vedere posibilitatea incheierii unui Contract de prestare a serviciului de coleetare, transport 
ş i depozitare a de ş eurilor rezultate din activit ăţ i de constructii ş i demol ă ri ineheiat cu operatorul. 
(6) Titularul autorizatiei de construire/desfiintare emise de care autoritatea adrninistratiei publice 
locale, centrale sau de care  instituţ iile abilitate s ă  autorizeze lucr ă rile de constructii cu caracter 
special are obligatia de a avea un plan de gestionare a de ş eurilor din activită ti de construire ş i/sau 
desffintare, dună  caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru de ş eurile provenite din 
activit ă ti de construetie ş i desfiintare, cel putin pentni lemn, materiale minerale - beton, e ă ră midă , 
gresie ş i ceramic ă , piatră , metal, sticlă , plastic ş i ghips pentru reeiclarea/reutilizarea lor pe 
amplasament, in mă sura in care este fezabil din punct de vedere economic, nu afeeteaz ă  mediul 
inconjură tor ş i siguranta in constructii, precum ş i de a lua mă suri de prornovare a demolă rilor 
selective pentu a permite eliminarea ş i manipularea in conditii de sigurant ă  a substantelor 
periculoase pentru a facilita reutilizarea ş i recielarea de inaltă  calitate prin eliminarea materialelor 
nevalorificabile. 
(7) Titularii pe numele c ă rora au fost  cruise  autorizatii de eonstruire ş i/sau desfiintare potrivit 
prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut ă rii lucrarilor de constructii, republicat ă , cu 
modifică rile ş i completă rile ulterioare, au obligatia să  gestioneze de ş eurile din constructii ş i 
desflintă ri, astfel inc ă t s ă  atingă  un nivel de pregă tire pentru reutilizare, reeiclare ş i alte operaţ iuni 
de valorificare materiald, inelusiv operatiuni de rambleiere care utilizeaz ă  de ş euri 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 exeeptia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 
din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modifieare a Deciziei 2000/532/CE de 
stabilire a unei liste de de ş euri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European ş i a 
Consiliului. 
(8) De ş eurile rezultate din constructii, care nu sunt poluante, cum ar fi p ă mă ntul ş i rocile excavate 
in cadrul lucră rilor de să pă tură , pot fi utilizate, Cu  acordul autorit ăţ ilor publice locale membre ale 
Asociaţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009", la alte lucră ri de constructie, in agricultură  
sau silvicultură , amenaj ă ri hidrotehnice, construc ţ ia dnimurilor etc. 
(9) Produc ă torul de de ş euri se adreseaz ă  operatorului serviciului de salubrizare, ?titre cele două  !Atli 
incheindu-se un Contract de prestă ri servicii, aplicandu-se tarifele aprobate de adunarea generala a 
membrilor Asocia ţ iei de Dezvoltare Intereornunitar ă  „ECOO 2009". 
(10) Operatorul delegat/autoritatea public ă  locală  va asigura containere metalice in functie de 
eantitatea de de ş euri de constructii generat ă  de producă tori. 

Art. 34 
Eliminarea de ş eurilor se face la depozitele de deseuri, in sectoarele stabilite pentru depozitarea 
de ş eurilor din construc ţ ii ş i demoldri, cu respectarea condi ţ iilor impuse de tehnologia de depozitare 
controlat ă . 

Art. 35 
(1)  De ş eurile rezultate din construc ţ ii, care contin azbest, nu se amestec ă  Cu  celelalte de ş euri ş i vor 
fi colectate separat, in a ş a fel inc ă t să  nu se degajeze fibre din material; personalul care realizeaz ă  
aceast ă  operatie va purta echipament de proteetie, special, pentru lucrul cu azbestul. 
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(2) Containerele in care se colecteaz ă  deş eurile periculoase din construc ţ ii trebuie s ă  fie prev ă zute 
cu semne conven ţ ionale distinctive utilizate pentru avertizare In cazul substan ţ elor otră vitoare ş i să  
fie inscrip ţ ionate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE". 

Art. 36 
Este interzis ă  abandonarea ş i depozitarea de ş eurilor din construc ţ ii ş i demol ă ri pe domeniul public 
sau privat al autorit ăţ ilor administra ţ iei publice locale membre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare 
Intercomunitar ă  „ECOO 2009". 

SECTIUNEA 3: Organizarea prelucră rii, neutraliz ă rii ş i valorifică rii materiale ş i energetice a 
deş eurilor 

Art. 37 
(1) Indiferent de natura de ş eurilor, acestea vor fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare ş i 
valorificare material ă  ş i energetic ă . 
(2) Operatorii trebuie s ă  i ş i organizeze activitatea astfel 'Meat s ă  se asigure un grad cal mai mare de 
valorificare a de ş eurilor. 
(3) Metodele ş i tehnologiile de valorificare a de ş eurilor trebuie s ă  respecte legisla ţ ia în vigoare ş i să  
fie in concordan ţă  cu planurile de gestionare a de ş eurilor la nivel national, judeţ ean, după  caz. 

Art. 38 
(1) Deş eurile biodegradabile colectate separat, inclusiv cele preponderent vegetale provenite din 
parcuri, gră dini, curţ i ş i alte spaţ ii verzi sunt transportate la sta ţ ia de compostare pentru ob ţ inerea de 
compost, care trebuie s ă  indeplineasc ă  condi ţ iile de calitate pentru utilizarea sa in agricultur ă . 
(2) Staţ iile de compostare sunt operate astfel incât s ă  se ob ţ ină  compost, care sa indeplinesc ă  
condi ţ iile de calitate pentru utilizarea sa in agricultur ă . 
(3) Gazele de femientare ş i apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se capteaz ă  ş i se 
dirijează  spre instalaţ ii adecvate de tratare i neutralizare. 

Art. 39 
In cazul gospodă riilor individuate din mediul rural ş i al celor din zonele periferice ale localit ăţ ilor 
din mediul urban se pot amenaja instala ţ ii proprii de neutralizare prin compostare In amenaj ă ri 
proprii, care nu polueaz ă  mediul ş i nu produc disconfort, amplasate la cel pu ţ in 10 m de locuinţe, in 
incinta gospod ă riei. 

Art. 40 
Instalaţ iile de incinerare a de ş eurilor vor trebui să  aibă  autoriza ţ ii de funcţ ionare conform legisla ţ iei 
in vigoare, asigurandu-se monitorizarea ernisiilor 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 instala ţ iile de 
incinerare in vederea neutraliz ă rii, operatorul trebuie s ă  intocmeasc ă  documenta ţ ia necesar ă  
acceptă rii acestora in vederea trat ă rii termice, in 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 actele normative in vigoare, inainte s ă  se accepte recep ţ ia de ş eurilor in instala ţ ia de 
incinerare sau de coincinerare. 
(3) Trebuie cunoscute: 

a) compoziţ ia fizic ă  ş i, in mă sura posibilului, compozi ţ ia chimic ă  a deş eurilor; 
b) toate celelalte informa ţ ii care permit s ă  se aprecieze dac ă  sunt apte s ă  suporte tratamentul 

de incinerare; 
c) riscurile inerente deseurilor, substan ţ ele cu care ele nu pot fi amestecate ş i mă surile de 

precau ţ ie ce trebuie luate in momentul manipul ă rii lor. 

Art. 42 
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Operatorul va defini in procedurile operationale proprii modul de prelucrare, neutralizare ş i 
valorificare material ă  si/sau energetic ă  a de ş eurilor, astfel 'Meat cantitatea de deseuri depozitate s ă  
fie minim ă . 

SECTIUNEA 4: Transferul de ş eurilor municipale in statii de transfer, inclusiv transportul 
separat al de ş eurilor reziduale la depozitele de de ş euri nepericuloase ş i/sau la instalatiile 
integrate de tratare, al de ş eurilor de h ă rtie, metal, plastic ş i sticlă  colectate separat la statiile 
de sortare ş i al biodeş eurilor la instalatiile de compostare ş i/sau de digestie anaerob ă ; 

Art. 43 
In 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 
Proieetarea ş i construirea statiilor de transfer se realizeaz ă  in concordanta cu cerintele din Planul 
Jude ţ ean de gestiune a Deseurilor — 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 de ş eurilor 
municipale colectate separat, fă 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 
licentia ţ i de A.N.R.S.C. pentru activitatea de colectare separat ă  si transport separat at de ş eurilor 
municipale. 
Art. 48 
Stocarea temporar ă  in statiile de transfer a de ş euri tor biodegradabile se face pentru maximum 24 
Ore. 

SECTIUNEA 5: Sortarea de ş eurilor de h ă rtie, carton, metal, platic ş i sticlă  colectate separat 
din de ş eurile municipale in stattile de sortare, inclnsiv transportul reziduurilor rezultate din 
sortare la depozitele de de ş euri ş i/sau la instalatiile de valorificare energetic ă  

Art. 49 
(1) Deş eurile de hă rtie si carton, de plastic ş i metal coleetate separat de la to ţ i produc ă torii de 
deseuri pe teritoriul autorit ă tilor publice locale membre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare 
Intercomunitar ă  „ECOO 2009", se transport ă  că tre staţ ia 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 
Intercomunitar ă  „ECOO 2009" sau, in cazul gestiunii directe, au hot ă ră re de dare in administrare a 
acestei activit ă ti. 
(2) Sortarea se realizeaz ă  pe tipuri de materiale, in functie de cerin ţ ele de calitate solicitate de 
operatorii reciclatori. 
(3) in situaţ ia in care transportul de ş eurilor sortate de la statia de sortare c ă tre instalatiile de tratare, 
inclusiv reciclare, nu face obiectul unui contract de delegare, aceste servicii se asigur ă  de că tre 
operatorii economici care au contracte de v ă nzare-cump ă rare incheiate cu operatorul statiei de 
sortare, in conditiile legii. 

Art. 50 
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(1) De ş eurile de sticl ă  colectate separat de la produc ă torii de de ş euri 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 de ş eurilor de sticl ă  colectate separat. 

Art. 51 
Operatorii care asigură  activitatea de sortare a de ş eurilor au ş i urmă toarele obligaţ ii specifice: 

a) să  detin ă  spatii special amenajate pentru stocarea temporar ă  a de ş eurilor ce urmeaz ă  a fi 
sortate, in conditiile prev ă zute de legislatia in vigoare; 

b) să  asigure valorificarea intregii cantit ă ti de de ş euri sortate, evit ănd formarea de stocuri; 
c) să  foloseasc ă , pentru sortarea de ş eurilor, tehnologii ş i instalatii care indeplinesc conditiile 

legale privind functionarea acestora; 
d) s ă  se ingrijeasc ă  de eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a de ş eurilor. 

Art. 52 
Spatiile In care se desfăş oară  activitatea de sortare vor trebui s ă  indeplineasc ă  cel putin urm ă toarele 
conditi 

a) să  dispun ă  de o platform ă  betonată  cu o suprafat ă  suficient ă  pentru prim irea de ş eurilor ş i 
pentru stocarea temporar ă , separată , a fiec ă rui tip de de ş eu reciclabil; 

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

c) să  fie prev ă zute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvial ă  sau din 
procesul tehnologic de sortare ş i spă lare; 

d) să  aibă  instalatie de sp ă lare ş i 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 apar(inând 
localită tii; 

f) să  fie prevă 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 de ş euri; 
h) să  existe grupuri sanitare ş i vestiare conform normativelor in vigoare; 
i) să  fie dotate cu instalatie de iluminat corespunz ă toare care s ă  asigure o lumina* necesar ă  

asigură rii activit ă tii in once perioad ă  a zilei; 
j) să  fie prevă zute cu instalatii de detectie ş i de stins incendiul; 
k) să  fie prev ă zute cu instalatii de presare ş i balotare pentru diferite tipuri de materiale 

reciclabile. 

SECTIUNEA 6: Colectarea separat ă  ş i transportul separat al deş eurilor voluminoase, 
inclusiv saltele ş i mobilă ,  în baza unui program prestabilit cu autorită tile publice locale, la 
solicitarea generatorilor de de ş euri 
Art.53 
1)  De ş eurile voluminoase constau in deş euri solide de dimensiuni man, precum mobilier, covoare, 
saltele, obiecte man i de folosint ă  indelungată , altele deck de ş eurile de echipamente electrice ş i 
electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele obi ş nuite de colectare a de ş eurilor municipale. 
(2)  Autorită tile administratiei publice locale au obligatia de a organiza colectarea, transportul, 
depozitarea ş i valorificarea de ş eurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice ş i 
operatori economici. 
(3) De ş eurile voluminoase provenite de la detină torii de de ş euri vor fi colectate periodic de c ă tre 
operatorul de salubrizare, conform unui program intocmit ş i aprobat de autoritatea administratiei 
publice locale. 
(4) Colectarea se va realiza separat, pe categorii de de ş euri, prin stabilirea zilelor ş i intervalului orar 
de aş a natură  inat detin ă torii de deş euri voluminoase s ă  poată  preda aceste de ş etui, jar operatorul 
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serviciului de salubrizare s ă  poată  asigura colectarea ş i transportul periodic al deş eurilor 
voluminoase spre instalaţ iile de tratare. 
(5) De ş eurile voluminoase vor fi transportate de detină torul acestora in vederea prelu ă rii de că tre 
operatorul de salubrizare, in locurile stabilite de autoritatea local ă  ş i amenajate in acest scop ş i unde 
există  că i de acces pentru mijloacele de transport. Dac ă  acest lucru nu este realizabil, din cauza 
spaţ iului limitat, de ş eurile vor  fí  aduse de detină tor in alte locuri special stabilite de autoritatea 
administratiei publice locale sau direct la mijlocul de transport in locullla data/ora stabilite, astfel 
ineă t să  nu fie incomodată  circulatia rutieră . 
(6) Colectarea de ş eurilor voluminoase se poate face ş i direct de la detină torul acestora, in urma 
solicită rii adresate c ă tre operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicelor ş i cantită tilor 
acestora. in aceast ă  situatie, operatorul de salubrizare poate s ă  stabileasc ă  o altă  dată  ş i oră  deck cea 
aprobată  de autoritatea administra ţ iei publice locale, in cadiul programelor de colectare a deş eurilor 
voluminoase, dac ă  operatia de colectare, prin corelarea volumului de ş eurilor preluate ş i capacitatea 
de transport afectată , se justifică  din punct de vedere economic. 
(7) Operatorul trebuie s ă  aib ă  un sistem de evidentă  a gestionă rii deş eurilor voluminoase din care să  
rezulte: 

a) data in care s-a realizat colectarea, transportul ş i depozitarea la instalatia de tratare; 
b) punctele de coiectare de undo  s-a fă cut colectarea; 
c) cantit ă tile totale preluate de la populatie, persoane juridice de drept public ş i privat; 
d) cantit ă tile de de ş euri rezultate in urma trată rii, pe sortimente; 
e) cantit ă tile  cc  urmează  a fi transportate la depozitul de de ş euri. 

SECTIUNEA 7: Colectarea separat ă  ş i transportul separat al altor de ş euri similare provenite 
de la evenimente publice, la solicitarea organizatorilor 

Art.54 
(  I  )  in plus tap de activitatile de colectare la intervale regulate, prezentate mai sus, trebuie 
mentionat e ă  vor exista activitati de colectare care depind partial de anotimpuri si partial de uncle 
aranjamente speciale etc. Aceasta pot include colectarea de ş eurilor de la festivaluri, concerto, 
targuri, campinguri  i alto  situatii sau locaţ ii similare. 
<2) Operatorul va fi obligat s ă  colecteze de ş eurile generate in astfel de situatii ş i locaţ ii la cerere ş i  
in urma solicit ă rii din partea organizatorului. 
(3) Cheltuielile legate de gestionarea acestor deseuri (colectare si transport, valorificare, 
recuperare/reciclare, eliminare) vor fi suportate de organizatorul evenimentului. 

SECTIUNEA 8: Tratarea mecano-biologic ă  a deş eurilor reziduale provenite de pe raza 
judetului Ialomita in instalatiile integrate de tratare, inclusiv transportul de ş eurilor stabilizate 
biologic la depozitele de de ş euri ş i/sau la instalatiile de valorificare euergetic ă  

Art. 55 
(I) in cadrul sta ţ iei 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 (de ş euri 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  amenaj  ate  pentru producerea de compost. 

Art. 56 
(I) Instalatiile de tratare mecanic ă  se opereaz ă  astfel inc ă t 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) De ş eurile reciclabile care sunt recuperate in urina procesului de separare vor fi colectate, stocate 
temporar ş i transportate spre instalatiile de valorificare. 
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(3) Preg ă tirea pentru omogenizare a componentei biodegradabile se face prin m ă runtire. 

Art. 57 
Instalatiile de tratare biologic ă  se opereaz ă  astfel Inc& din componenta biodegradabil ă  s ă  se obtin ă  
compost ş i/sau o fractie biostabilizat ă  ce poate fi utilizat ă  ca material de umplere on transportat ă  la 
depozitul conform. 

Art. 58 
Fractia biostabilizat ă  rezultat ă  din procesul de tratare biologic ă  poate fi preg ă tită  prin procedee 
ulterioare de tratare mecanic ă  in combustibil alternativ cu potential de valorificare energetic ă , in 
industria cimentului sau in cadrul incineratoarelor de de ş euri. 

Art. 59 
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. 60 
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. 61 
Pentru protectia ş i prevenirea polu ă rii solului, toate suprafetele din cadrul statiei de tratare mecano-
biologic ă  trebuie s ă  fie betonate. 

Art. 62 
(1) Operatorul statiei de tratare mecano-biologic ă  are obligatia de a monitoriza urm ă torii pararnetri: 

a) cantitatea ş i tipul de deş 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 cantită tile de deş euri reciclabile generate pe amplasament; 
c) 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 
modul de valorificare a de ş eurilor/materialelor rezultate, astfel 'Meat cantitatea de de ş euri reziduale 
trimisă  la depozit să  fie minima. 

SECTIUNEA 9: Mă turatul, sp ă latul, stropirea ş i intretinerea c ă ilor publice 

Art. 63 
(1) Operatiunile de mă turat manual ş i mecanizat, 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 
Intercomunitară  „ECOO 2009", va stabili intervalul orar de efectuare a operatiunilor de stropire, 
mă turare ş i spă lare a c ă ilor publice. Intervalul orar ş i ordinea de prioritate vor fi alese astfel Inc& s ă  
se evite intervalele orare in care se produc aglomeratii mane in zonele in care se efectueaz ă  aceste 
activit ă ti. De regul ă , intervalul orar recomandat pentru efectuarea operatiunilor de stropire, m ă turare 
ş i spă lare va  ft  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 spă lare nu se realizeaz ă  in acele 
zile in care plou ă  pe toată  perioada zilei. 
(4) Arterele de circulatie, zilele din cursul s ă ptă mă nii ş i numă rul de treceri in ziva respectiv ă  Win 
care se execut ă  activitatea de stropit, m ă turat ş i sp ă lat sunt cele cuprinse in caietul de sarcini al 
serviciului. 
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(5) Mă turand se efectueaz ă  pe o lăţ ime de minimum 2 metri de la bordur ă  sau de la rigola central ă , 
astfel 'Meat cantitatea de praf care se poate ridica in aer ca urmare a deplas ă rii autovehiculelor sau 
acţ iunii v ăntului s ă  nu dep ăş easc ă  concentra ţ ia de pulberi admis ă  prin normele in vigoare. 
(6) Pentru evitarea form ă rii prafului ş i pentru crearea unui climat citadin igienic, opera ţ ia de 
mă turare va fi precedat ă  de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu ap ă , dac ă  praful nu este 
umectat ea urrnare a conditiilor naturale sau dac ă  temperatura exterioar ă , in zona m ă turat ă , nu este 
mai mică  decă t cea de inghe ţ . 
(7) in cazul efectu ă rii unor luer ă ri edilitare în earosabilipe trotuare, pe o strad ă /un tronson de strad ă  
pe care nu se intrerupe total circulatia auto, operatorul de salubrizare este obligat s ă  efectueze numai 
operaţ iile de salubrizare manual ă  ş i intre ţ inere, pe perioada c ă nd se efectueaz ă  aceste lucr ă ri 
edilitare. 
(8) in cazul efectu ă rii unor lucr ă ri edilitare In carosabil/pe trotuare pc o strad ă /un tronson de strad ă  
pe care se intrerupe total circula ţ ia auto, operatorul de salubrizare nu va efectua opera ţ iile de 
salubrizare stradal ă  pe perioada c ă nd se efectueaz ă  aceste lucr ă ri edilitare. Men ţ inerea st ă rii de 
salubritate a str ă zii/tronsonului de strad ă  cade In sarcina constructorului. 
(9) Autorităţ ile administra ţ iei publiee locale mernbre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  
„ECOO 2009", prin administratorii re ţ elelor 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 ac ţ ionează  pe artera ce va fi supus ă  lucră rilor edilitare in carosabil/trotuare. 

Art. 64 
(1) Mă turatul manual se aplic ă  pe carosabil, pe trotuare, in pie ţ e ş i in hale de desfacere a produselor 
agroalimentare, in locuri de parcare sau pe suprafe ţ e anexe ale spa ţ iilor de circulaţ ie, de odihn ă  on 
de agrement în toate cazurile in care nu se poate realiza m ă turatul mecanic. 
(2) Din punctul de vedere al imbr ă că mintei spaţ iilor de circulaţ ie, de odihnă  sau de agrement, 
m ă turatul se realizeaz ă  pe suprafe ţ e neimbr ă cate sau imbr ă cate cu asfalt, pavele cu rosturi 
bituminoase, pietre de r ă u, macadam. 
(3) intre ţ inerea cur ăţ eniei stră zilor in timpul zilei se efectucaz ă  pe toată  durata zilei ş i cuprinde 
operaţ iunile de m ă turat stradal, al spa ţ iilor verzi stradale, al spa ţ iilor de agrement ş i odihnă , al 
parc ă rilor, precum ş i colectarea ş i indep ă rtarea obiectelor aruncate pe jos sau in co ş urile de gunoi ş i  
în  scrumiere, in scopul p ă stră rii unui aspect salubru al domeniului public. 
(4) Opera ţ iunea de mă turat mecanizat se efectueaz ă  pe toată  perioada anului, cu excep ţ ia perioadei 
in care se efectueaz ă  cur ăţ atul ză pezii sau In care temperatura exterioar ă  este sub cea de inghe ţ . 
(5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de m ă turat manual se va face in 
recipiente acoperite, amplasate in condi ţ ii salubre, in spaţ ii 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 cel al 
transportului, direct pe sol sau in saci depu ş i pe trotuare, scuaruri, spa ţ ii verzi on altele asemenea. 
(7) Deseurile 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 deseuri, f ă ră  a fr necesar ă  efectuarea 
operaţ iei de sortare. 

Art. 65 
(1) Perioada de realizare a stropitului este, de regul ă , de la 1 aprilie p ă nd la 1 octombrie, perioad ă  cc 
poate fi modificat ă  de Asociaţ ia de Dezvoltare Intereomunitar ă  „ECOO 2009", in func ţ ie de 
condiţ iile meteorologice concrete. 
(2) Este interzis ă  efectuarea opera ţ iilor de stropire ş i spă lare in perioada in care, conform prognozei 
meteorologice, este posibil ă  formarea poleiului. 
(3) La executarea opera ţ iei de stropire se va avea in vedere s ă  nu fie afecta ţ i pietonii, 
autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona in care actioneaz ă  
utilajul cc realizeaz ă  opera ţ iunea. 

Art. 66 
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(1) Operaţ iunea de spă lare se execut ă  at ă t pe partea carosabil ă , câ'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 , fiMd interzis sp ă latul cu furtunul 
racordat la hidrantii stradali sau la autocistemele care nu sunt prev ă zute cu instalatiile necesare s ă  
realizeze presiunea prescris ă . 
(3) Operaţ iunea de sp ă lare se execută  in tot timpul anului, in functie de condi ţ iile meteorologice 
concrete ş i la o temperatur ă  exterioară  de cel putin 7°C. 
(4) Este interzis ă  opera ţ ia de sp ă lare sau stropire in anotimpul c ă lduros, in intervalul orar 13:00- 
17:00, dacă  indicele de confort termic dep ăş e ş te pragul valoric de 75 de unit ăţ i. 
(5) Pentru asigurarea conditiilor prev ă zute la alin. (4) ş i pentru planificarea opera ţ iilor de stropire ş i 
spă lare, operatorii de salubrizare vor intreprinde toate m ă surile necesare ca in perioada de yard s ă  
cunoasc ă  valoarea indicelui de confort la ora 12:00 ş i prognoza pentru perioada imediat urm ă toare 
de dou ă  zile de la Administraţ ia National ă  de Meteorologie. 
(6) Operatorul are obliga ţ ia s ă  anun ţ e Asocia ţ ia de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009", dup ă  
caz, despre toate situa ţ iile in care este impiedicat ă  realizarea opera ţ iilor de sp ă lare, stropire sau 
mă turare. 
(7) Cură tatul rigolelor se realizeaz ă  anterior sau concomitent cu opera ţ ia de m ă turare. R ă zuirea 
rigolelor de pă mă nt se realizeaz ă  cu frecventa stabilit ă  in caietul de sarcini, dar nu mai putin de o 
dată  pe lun ă . 
(8) L ăţ imea 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. 67 
(1) Pentru realizarea opera ţ iunii 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 unit ăţ ilor 
administrativ-teritoriale membre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009"sau din 
apele de suprafa ţă  sau de adâncime, cu aprobarea autorit ă tilor administratiei publice locale membre 
ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „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 apă  prelevat ă  de la hidrantii stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu 
apă  ş i de canalizare. 
(3) in toate situatiile, alimentarea cu ap ă  industrial ă  sau potabil ă  se realizeaz ă  pe baza unui contract 
incheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu ap ă  ş i de canalizare. 
(4) Substanţ ele utilizate in procesul de sp ă lare trebuie s ă  fie aprobate de Asocia ţ ia de Dezvoltare 
Intercomunitar ă  „ECOO 2009". 

SECTIUNEA 10: Cur ă tarea ş i transportul ză pezii de pe c ă ilc publice i men ţ inerea in 
functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet 

Art. 68 
(1) Operatorul care presteaz ă  activitatea de cur ăţ are ş i de transport al z ă pezii î ş i va organiza 
sistemul de informare ş i control asupra stă rii drumurilor, precum ş i a modului de preg ă tire ş i 
ac ţ ionare pe timp de iam ă . 
(2) Pentru asigurarea circula ţ iei rutiere ş i pietonale in condi ţ ii de siguranţă  in timpul iemii, 
operatorul va intocmi anual un program comun de ac ţ iune cu autorităţ ile administra ţ iei publice 
locale membre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009", pfină  la 1 octombrie, 
pentru ac ţ iunile necesare privind desz ă pezirea, prevenirea ş i combaterea poleiului, care va cuprinde 
mă suri: 

a) pregă tito  are; 
b) de prevenire a inz ă pezirii ş i mă suri de desză pezire; 
c) de prevenire ş i combatere a poleiului. 

Art. 69 
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Asociaţ ia de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009", impreun ă  cu operatorul, va lua masurile de 
organizare a interven ţ iilor pe timp de iarn ă , care constau in: 

a) stabilirea nivelurilor de prioritate de interven ţ ie pe stră zile din cadrul localit ăţ ilor ş i dotarea 
necesară  desză pezirii pe timp de iam ă ; 

b) organizarea unit ăţ ilor operative de ac ţ iune; 
c) intocmirea programului de preg ă tire ş i acţ iune operativ ă  in timpul iernii. 

Art. 70 
La nivelul Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009" se va intocmi anual, pan ă  la 
data de 1 noiembrie, programul de preg ă tire ş i ac ţ iune operativ ă  in timpul ienni, care va cuprinde 
cel pu ţ in: 

a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburan ţ ilor ş i lubrifian ţ ilor; 
b) centralizatorul utilajelor ş i mjjloacelor de desz ă pezire, combatere polei ş i ineă rcare a z ă pezii; 
c) lista stră zilor ş i a tronsoanelor de str ă zi pe care se va ac ţ iona; 
d) lista stră zilor ş i a tronsoanelor de str ă zi pe care se va ac ţ iona Cu prioritate; 
e) lista stră zilor pe care se afl ă  objective sociale (cre ş e, gră dini ţ e, c ă mine de bă trani, sta ţ ii de 

salvare, spitale, unit ăţ i de inv ăţă 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 rii capacelor c ă rninelor de canalizare ş i a 

gurilor de scurgere; 
i) lista staţ iilor ş i refugiilor de transport in comun; 
j) lista loca ţ iflor de depozitare a z ă pezii; 
k) dispunerea spa ţ iilor pentru adunarea ş i odihna personalului. 

Art. 71 
Operaţ iunile de cur ăţ are ş i transport al z ă pezii ş i de ac ţ ionare cu materjale antiderapante se 
realizeaz ă  obligatoriu pe stră 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. 72 
(1) indepartarea z ă pezii se va realiza atat manual, cat ş i mecanizat, in func ţ ie de condiţ iile specifice 
din teren. 
(2) indepă rtarea z ă pezii manual se efectueaz ă  atat ziva, cat ş i noaptea, in func ţ ie de necesit ăţ i, cu 
respectarea instruc ţ iunilor de securitate ş i să nă tate a muncii. 
(3) Operatorii delega ţ i vor avea conven ţ ii incheiate cu Administra ţ ia Naţ ională  de Meteorologic, 
pentru a eunoa ş te zilnic prognoza pentru urm ă toarele 3 zile privind evolu ţ ia temperaturii nocturne ş i 
diurne ş i a cantit ăţ ilor de precipitaţ ii sub form ă  de ză pad ă . 
(4) in func ţ ie de prognoza meteorologic ă  primită , operatorul va ac ţ iona preventiv pentru 
preintampinarea depunerii stratului de z ă padă  ş i a form ă rii poleiului. 

Art. 73 
(1) in cazul depunerii stratului de z ă padă  ş i formă rii ghe ţ ii, arterele de circula ţ ie a mijloacelor de 
transport in comun, spa ţ iile destinate travers ă rii pietonale a stră zilor, trotuarele din dreptul sta ţ iilor 
mijloacelor de transport in comun, respectiv refugiile de pietoni ale sta ţ iilor de tramvai, c ă ile de 
acces la institu ţ iile publice, sta ţ iile de metrou ş i unit ăţ ile de alimenta ţ ie public ă  trebuie s ă  fie 
practicabile in termen de maximum 4 ore de la incetarea ninsorii. 
(2) in cazul unor ninsori abundente sau care au o durat ă  de timp mai mare de 12 ore se va interveni 
cu utilajele de desz ă pezire pentru degajarea cu prioritate a str ă zilor pe care circul ă  mijloacele de 
transport in comun. 
(3) Ac ţ iunea de desză pezire trebuie s ă  continue pan ă  la degajarea tuturor str ă zilor ş i aleilor din 
cadrul localit ăţ ilor reprezentate de autorit ăţ ilor administra ţ iei publice locale membre ale Asocia ţ iei 
de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009". 
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(4) Odat ă  cu indep ă rtarea z ă pezii de pe drumul public se vor degaja atat rigolele, cfit ş i gurile de 
scurgere, astfel incat in urma topirii z ă pezii apa rezultat ă  să  se scurg ă  in sistemul de canalizare. 

Art. 74 
(1) Evidenţa activităţ ii privind combaterea poleiului ş i desză pezirii stră zilor din localitate pe timp 
de iam ă  se va tine de c ă tre operator intr-un registru special intocmit pentru aceast ă  activitate ş i 
denumit "jumal de activitate pe timp de iam ă ". 
(2) Jurnalul de activitate pe timp de iarn ă , semnat de reprezentantul imputernicit al Asocia ţ iei de 
Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009", constituie documentul primar de baz ă  pentru verificarea 
activit ăţ ii ş i decontarea lucr ă rilor efectuate. 
(3) in cadrul jumalului se vor trece eel pu ţ in urmă toarele: 

a) numele ş i prenumele dispecerului; 
b) data ş i ora de incepere a ac ţ iunii pe fiecare utilaj/echip ă  in parte; 
c) data ş i ora de terminare a ac ţ iunii pe fiecare utilaj/echip ă  in parte; 
d) stră zile pe care s-a ac ţ ionat; 
e) activitatea prestat ă ; 
f) forţ a de munc ă  utilizată ; 
g) utilajele/echipele care au ac ţ ionat; 
h) materialele utilizate ş i cantitatea acestora; 
i) temperatura exterioar ă ; 
j) condi ţ iile hidrometeorologice; 
k) grosimea stratului de ză pad ă  conform datelor primite de la Administra ţ ia National ă  de 

Meteorologie; 
1)  semn ă tura dispecerului; 
m)  semnă tura reprezentantului imputernicit al beneficiarului. 

(4) Eviden ţ a se va tine pe schimburi, separat pentru ac ţ iunea cu utilaje ş i separat pentru ac ţ iunea cu 
forte umane. 

Art. 75 
(1) Autorităţ ile administraţ iei publice locale membre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  
„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 acesteia de pe str ă zile pe care s-a ac ţ ionat manual sau mecanizat. 
(2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel Meat: 

a) să  nu permită  infiltrarea apei rezultate din topire in so!; 
b) suprafa ţ a depozitului s ă  fie suficient de mare pentru a permite depozitarea intregii cantit ăţ i de 

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

comunicată  de Administra ţ ia Naţ ional ă  de Meteorologie pentru localitatea respectiv ă , c ă zut ă  pe 
suprafa ţ a pentru care se realizeaz ă  operaţ ia de desz ă pezire, corelat ă  cu unghiul taluzului natural 
pentru z ă pada depozitat ă ; 

d) să  fie prev ă zute cu sistem de colectare a apei provenite din topire ş i de deversare a acesteia 
numai in re ţ eaua de canalizare a localit ăţ ii, in punctele avizate de operatorul serviciului de 
alimentare cu ap ă  ş i de canalizare. 
(3) Z ă pada rezultată  din activitatea de desz ă pezire poate fi desc ă rcată  in că 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 intersec ţ ii, pe spaţ ii verzi sau virane. 
(5) incă rcarea, transportul, desc ă rcarea ş i depozitarea z ă pezii ş i a gheţ ii acesteia trebuie s ă  se 
realizeze in maximum 12 ore de la terminarea activit ăţ ii de desz ă pezire. 
(6) Autorit ăţ ile administra ţ iei publice locale membre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  
„ECOO 2009", pot stabili ş i alte intervale de timp in care operatorul trebuie s ă  asigure desză pezirea, 
in func ţ ie de importan ţa stră zilor, abunden ţ a cantit ăţ ii de ză padă , dotarea Cu mijloace tehnice ş i 
umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore. 
(7) Transportul, depozitarea ş i desc ă rcarea z ă pezii ş i a gheţ ii formate pe carosabil se realizeaz ă  
concomitent cu opera ţ ia de desză pezire. 
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Art. 76 
Autorit ăţ ile administra ţ iei publice locale membre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  
„ECOO 2009", prin Comandamentul de Desz ă pezire vor lua m ă suri pentru prevenirea ş i 
combaterea poleiului ş i inză pezirii str ă zilor din cadrul localit ăţ ii , pe toată  perioada iemii, ş i de 
apă rare a lor impotriva degrad ă rii, in perioada de dezghe ţ . 

Art. 77 
(1) imprăş tierea substan ţ elor chimice, in cazul in care prognoza meteorologic ă  sau mijloacele de 
detectare local ă  indică  posibilitatea apari ţ iei poleiului, a ghe ţ ii ş i in perioada in care se inregistreaz ă  
variaţ ii de temperatur ă  care conduc la topirea z ă pezii/gheţ ii urmată  in perioada imediat unn ă toare 
de inghe ţ , se realizeaz ă  in maximum 3 ore de la avertizare, 
(2) Combaterea poleiului se face utilizand atat materiale antiderapante, cat ş i fondanţ i chimici in 
amestecuri omogene, iar Impr ăş tierea acestora se realizeaz ă  cat mai uniform pe suprafa ţ a pă rţ ii 
carosabile. 
(3) Utilizarea clorurii de sodiu numai în arnestec 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 substan ţ e chimice care au un grad de coroziune redusd. 
(4) Utilizarea clorurii de sodiu fă ră  ca aceasta s ă  fie amestecat ă  cu inhibitori de coroziune sau 
impreun ă  cu nisip sau alte materiale care prin ac ţ iunea de impr ăş tiere pot produce deterior ă ri prin 
ac ţ iunea abraziv ă  on prin lovire ş i/sau infundare a canaliz ă rii stradale este interzis ă . 
(5) Substanţ ele utilizate pentru prevenirea depunerii z ă pezii, impotriva Inghe ţ ului ş i permit 
combaterea fonn ă rii poleiului vor fi aprobate de autorit ăţ ile administra ţ ici publice locale membre 
ale Asociaţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009". 

Art. 78 
Asociaţ ia de Dezvoltare Intereomunitar ă  „ECOO 2009" sau operatorul au obliga ţ ia să  anun ţ e prin 
posturile de radio locale, sau once alte mijloace existente, starea str ă zilor, locurile in care traficul 
este ingreunat ca urmare a hicr ă rilor de cur ăţ are ş i transport at z ă pezii, stră zile pe care s-a format 
poleiul, precum ş i once alte informa ţ ii legate de activitatea de desz ă pezire sau de combatere a 
poleiului, neeesare asigur ă rii unei eircula ţ ii in siguranţă  a pietonilor, a mijloacelor de transport in 
comun, a autovehiculelor care asigur ă  aprovizionarea ş i a celorlalte autovehicule. 

SECTIUNEA 12: Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public ş i predarea 
acestora c ă tre unită tile de ecarisaj sau c ă tre instalatii de neutralizare 

Art. 79 
Unităţ ile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 
2009" sunt responsabile de neutralizarea cadavrelor de animale g ă site pe aria administrativ-
teritorial ă  a localităţ ii, prin unit ăţ i de ecarisaj autorizate, conform legisla ţ iei In vigoare. 

Art. 80 
(1) Operatorul delegat are obligaţ ia de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public ş i să  le 
predea unit ăţ ii de ecarisaj cu care are Incheiat contractul de prestari servicii care este abilitat ă  pentru 
neutralizarea de ş eurilor de origine animal ă , In aria administrativ-teritorial ă  a localităţ ii, In 
conformitate cu prevederile legale in vigoare. 
(2) Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi transportate in mijloace auto special 
destinate ş i amenajate in acest scop care indeplinese condi ţ iile impuse de legisla ţ ia in vigoare. 

Art. 81 
Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate in termen de maximum dou ă  ore de la 
semnalarea existen ţ ei acestora de c ă tre popula ţ ie, reprezentan ţ i ai operatorilor economici sau 
institu ţ iilor publice, inclusiv in cazul autosesiză rii. 
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Art. 82 
Autovehiculele ş i containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public 
trebuie dezinfectate dup ă  fiecare transport in paite in locurile special amenajate pentru aceast ă  
opera ţ ie. 

Art. 83 
Personalul trebuie s ă  utilizeze echipament de protec ţ ie ş i să  fie dotat cu mijloace corespunz ă toare 
astfel Meat s ă  nu vin ă  in contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie s ă  aibă  aviz 
medical prin care s ă  se confirme c ă  sunt indeplinite condi ţ iile necesare, inclusiv vaccinarea, dac ă  
este cam!, pentru prestarea acestei activit ăţ i. 

Art. 84 
Se interzic abandonarea, ingroparea sau depozitarea deseurilor de origine animal ă  In alte condi ţ ii 
decat cele stabilite de legisla ţ ia in vigoare. 

Art. 85 
(1) Operatorul delegat are obligaţ ia s ă  ţ ină  o evidenţă  referitoare la de ş eurile de origine animal ă  
colectate, modul de transport, precurn si documente doveditoare cu privire la predarea acestor 
de ş euri la unitatea de ecarisaj, dac ă  nu realizează  opera ţ ia de neutralizare. 
(2) Toate documentele se arhiveaz ă  ş i se pă strează  conform dispozi ţ iilor legale in vigoare. 

SECTIUNEA 12: Dezinsec ţ ia, dezinfec ţ ia si deratizarea 

Art. 86 
Autoritatile administra ţ iei publice locale membre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  
„ECOO 2009", institu ţ iile publice, operatorii economici, cet ăţ enii cu gospodă rii individuale ş i 
asociaţ iile de proprietari/locatari au obliga ţ ia de a asigura executarea tratamentelor pentru 
combaterea artropodelor ş i roză toarelor purt ă toare de maladii transmisibile si/sau generatoare de 
disconfort din spaţ iile pe care le de ţ in cu once titlu, la frecven ţ a prevă zută  la art. 87 ş i 88. 

Art. 87 
(1)  in vederea realiz ă rii unor tratamente eficiente de dezinsec ţ ie ş i deratizare, agentul economic cu 
care s-a incheiat contract de prestari servicii, impreun ă  cu autorit ăţ ile administraţ iei publice locale 
membre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009", intocmesc, anual, un program 
unitar de ac ţ iune de combatere a vectorilor, care va cuprinde: 

a) tipul de vectori supu ş i tratamentului; 
b) perioadele de execu ţ ie; 
c) obiectivele la care se aplic ă  tratamentele. 

(2)  Perioada de execu ţ ie a tratamentelor se decaleaz ă  de comun acord cu autorit ăţ ile administra ţ iei 
publice locale membre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009", in cam] in care 
se inregistreaz ă  condi ţ ii meteo nefavorabile. 
(3)  Obiectivele din programul unitar de ac ţ iune la care se aplic ă  tratamentele sunt: 

a) spaţ iile deschise din domeniul public ş i privat al localit ăţ ii; 
b) spaţ iile deschise ale persoanelor fizice si juridice, in cazul tratamentelor de dezinsec ţ ie care 

se execută  de pe aliniamentul stradal, adjacent acestor spa ţ ii, cu utilaje adecvate; 
c) spaţ iile comune inchise ale clă dirilor persoanelor fizice ş i persoanelor juridice (casa sc ă rii, 

subsol si alte asemenea); 
d) că minele ş i canalele aferente re ţ elelor tehnico-edilitare. 

(4)  Toate persoanele fizice ş i juridice din unităţ ile administrativ-teritoriale membre ale Asocia ţ iei de 
Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009" au obligaţ ia să  asigure, in perioada de execu ţ ie a 
tratamentelor, accesul la obiectivele din programul unitar de ac ţ iune aflate in administrarea/ 
proprietatea acestora. 
(5)  Plata opera ţ iunilor de dezinsec ţ ie ş i deratizare pentru tratamentele executate la obiectivele 
prev ă zute in programul unitar de ac ţ iune se face in baza documentelor de lucru confirmate de c ă tre: 
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a) reprezentan ţ ii autorit ăţ ilor administra ţ iei publice locale membre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare 
Intercomunitar ă  „ECOO 2009" pentru spa ţ iile deschise din domeniul public ş i privat al unităţ ii 
administrativ-teritoriale; 

b) reprezentan ţ ii autorit ăţ ilor administraţ iei publice locale membre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare 
Intercomunitar ă  „ECOO 2009" pentru spa ţ iile deschise din proprietatea privat ă  a persoanelor fizice 
ş i juridice, in eazul in care tratamentele de dezinsec ţ ie pentru combaterea ţ anţ arilor se execut ă  de pe 
aliniamentul stradal al c ă ilor publice cu utilaje de mare capacitate generatoare de cea ţă  rece sau 
cal& montate pe autovehicule; 

c) reprezentan ţ ii institu ţ iilor publice din subordinea Autorit ăţ ilor administra ţ iei publice locale 
membre ale Asocial:lei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009" pentru spa ţ iile commie inchise 
ale cl ă dirilor acestora; In cazul in care nu este posibil ă  prezen ţ a unui reprezentant al institu ţ iei 
publice documentul de lucru se confirm ă  de c ă tre reprezentantul autorit ăţ ii administraţ iei publice 
locale membre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009"; 

d) persoanele fizice, reprezentan ţ ii persoanelor juridice sau reprezentan ţ ii asocia ţ iilor de 
proprietari/ locatari, pentru spa ţ iile comune inchise ale cl ă dirilor acestora; In cazul In care nu este 
posibilă  prezen ţ a unui reprezentant at asocia ţ iei de proprietari documentul de lucru se confirm ă  de 
Care reprezentantul autorit ăţ ii administra ţ iei publice locale membre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare 
Intercomunitară  „ECOO 2009"; 

e) reprczcntan ţ ii administratorilor re ţ elelor tehnieo-edilitare sau reprezentan ţ ii Autorităţ ilor 
administra ţ iei publice locale membre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009" 
pentru c ă minele ş i canalele aferente re ţelelor; autorit ăţ ile administraţ iei publice locale membre ale 
Asociaţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009" au obliga ţ ia să  solicite prezen ţ a 
reprezentan ţ ilor respectivi in vederea asigur ă rii accesului la obiectivele supuse tratamentului. 
(6) Finanţ area ş i decontarea cheltuielilor cu tratamentele executate la obiectivele din programul 
unitar de ac ţ iune se asigură  de că tre autorit ăţ ile administraţ iei publice locale membre ale Asocia ţ iei 
de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009" in baza documentelor de lucru prev ă zute la alin. (5) 
lit, a), b), c) ş i e), precum ş i in baza documentelor de lucru confirmate de reprezentan ţ ii institu ţ iilor 
publice din subordine pentru once alte tratamente de dezinsec ţ ie, dezinfec ţ ie ş i deratizare executate, 
impotriva oric ă rui vector sau agent patogen, in spa ţ iile inchise ale cl ă dirilor institu ţ iilor respective. 
(7) Contravalo  area tratamentelor corespunz ă toare obiectivelor din programul unitar de ac ţ iune ş i 
confirmate de persoanele fizice sau persoanele juridice, prin documentele de lucru prev ă zute la alin. 
(5) lit. d) se suport ă  de aceste persoane sau de c ă tre autorit ăţ ile administraţ iei publice locale 
membre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009" in baza hot ă tlrii de aprobare 
adoptate de Adunarea Generala a Asocia ţ iei. 
(8) Contravaloarea tratamentelor executate in alte spa ţ ii inchise ale cl ă dirilor persoanelor fizice sau 
juridice, ale cl ă dirilor instituţ iilor publice, altele deck cele din subordinea autorit ăţ ilor 
administraţ iei publice locale membre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare Intereomunitar ă  „ECOO 2009", 
precum ş i once alte tratamente suplimentare on impotriva altor vectori ş i agenţ i patogeni faţă  de 
cele/cei prev ă zu ţ i in programul unitar de ac ţ iune se factureaz ă  de operator in baza doeumentelor de 
lucru confimaate de beneficiari ş i se suport ă  de că tre ace ş tia. 

Art. 88 
(1) Dezinsec ţ ia se efectueaz ă  in: 

a) el ă diri ale unit ăţ ilor sanitare de pe raza unit ăţ ilor administrativ-teritoriale membre ale 
Asociaţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009"; 

b) cl ă diri ale instituţ iilor publice, altele deck unit ăţ ile sanitare; 
c) spaţ iile comune inchise din clă dirile de tip condominiu (casa sc ă rii, subsol ş i alte asemenea) 

ale persoanelor fizice ş i juridiee, inelusiv asoeia ţ ii de proprietari/locatari; 
d) spaţ iile deschise din domeniul public ş i privat al unit ăţ ii administrativ-teritoriale: terenuri ale 

institu ţ iilor publice din subordine, parcuri, spa ţ ii verzi, cimitire, maluri de lac, pie ţ e, tă rguri, oboare, 
bă lciuri ş i alte asemenea; 

e) spaţ iile deschise din proprietatea privat ă  a persoanelor fizice ş i juridice: terenuri ale 
operatorilor economici, terenuri ale persoanelor fizice ş i asociaţ iilor de proprietari/locatari, terenuri 
ale instituţ iilor publice, altele dec ă t cele prev ă zute la lit. d); 
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că minele ş i canalele aferente retelelor edilitare: alimentare cu ap ă , canalizare, alimentare cu 
energie termic ă , telefonie, retele subterane de fibră  optică  ş i alte asemenea; 

g) clă diri ale operatorilor economici, cl ă diri ale persoanelor fizice, 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 biodegradabile, statii de 

transfer, statij de sortare ş i alte instal* de tratare/eliminare a de ş eurilor; 
j) alte objective identificate ca reprezentând focare de infestare ş i care pot pune in pericol 

să nă tatea oamenilor ş i a animalelor. 
(2) Dezinfectia se efectueaz 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 colect ă rii de ş eurilor 
municip ale; 

c) spatiile special amenaj ate pentru colectarea de ş eurilor menajere; 
d) mijloace de transport in comun; 
e) clă diri 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 animalelor. 

(3) Deratizarea se efectueaz ă  la obiectivele in care: 
a) 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 
ş i a animalelor, inclusiv in zonele demolate ş i/sau nelocuite. 

Art. 89 
(1) Din punctul de vedere al frecventei, dezinsectia pentru combaterea tantarilor se execut ă : 

a) lunar, in sezonul cald, pentru spatiile deschise prev ă zute in programul unitar de actiune, 
inclusiv că mine ş i canale aferente retelelor edilitare; 

b) minimum 3 tratamente pe an ş i on de ate on este nevoie, îli spatiile comune inchise ale 
clă dirilor. 
(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 ş i spatiile comune inchise ale cl ă dirilor; 

b) lunar si on de eke on este nevoie, in spatiile inchise ale operatorilor economici Cu profil 
alimentar ş i ale unită tilor sanitare; 

c) numai la solicitarea persoanelor fizice din spatiile cu destinatie de locuint ă . 
(3) Numă rul de tratamente care se efectueaz ă  lunar, prev ă zute la aim. (1) lit, a), precum ş i numă rul 
de tratamente care se efectueaz ă  anual, prev ă zute la al in. (1) lit. b), se stabilesc prin programul 
unitar de actiune. inainte de elaborarea programului unitar de actiune, fiecare autoritate a 
administratiei publice locale sau, dup ă  caz, asociatie de dezvoltare intercomunitar ă  solicită  
Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militar ă  «Cantacuzino» 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 consideră  că  nu sunt necesare recomand ă ri, jar 
autorjtatea administratiei 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 dezinsectie 
executate in anul anterior. 
(4) in situatia in care, dup ă  aprobarea si punerea in aplicare a programului unitar de actiune, 
evolutia vectorilor supusi 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 ac ţ iune. 

Art. 90 
Din punctul de vedere al frecventei, deratizarea se execut ă : 
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a) pentru operatorii economici cu profil nealimentar ş i asociatiile de proprietari/locatari, cel 
putin o dat ă  pe semestru ş i on de c ă te or este nevoie pentru stingerea unui focar; 

b) pentru operatorii economici Cu profil alimentar, cel putin o dat ă  pe trimestru ş i on de ate on 
este nevoie pentru stingerea unui focar; 

c) pentru spatiile deschise din domeniul public ş i privat al unită tii administrativ-teritoriale in 
conformitate Cu programul unitar de actiune, dar nu mai putin de 3 tratamente pe an; 

d) pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau on de e ă te on este nevoie pentru stingerea 
unui focar. 

Art. 91 
Dezinfectia se execut ă  numai la solicitarea persoanelor fizice sau juridice. 

Art. 92 
Toate produsele folosite pentru efectuarea operatiunilor de deratizare, dezinsectie ş i dezinfectie von 
fi avizate de c ă tre Comisia National ă  pentru Produse Biocide. 

Art. 931 
(1) Persoanele fizice sau juridice cletin 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 publice, precum ş i unit ă 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 detinute de acestea. 
(2) Operatiunile de dezinsectie, dezinfectie ş i deratizare se presteaz ă  numai de că tre operatorul 
licentiat de A.N.R.S.C. c ă ruia i-a fost atribuit ă  activitatea in gestiune direct ă  sau delegat ă  de c ă tre 
unitatea administrativ-teritorial ă , in conditiile legii. 
(3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operatiilor de deratizare, dezinsectie ş i/sau 
dezinfectie au obligatia sä permit ă  accesul operatorului in locurile unde urmeaz ă  să  se realizeze 
operatia ş i s ă  mentin ă  spatiile pe care le au in proprietate salubre, lu ă nd mă suri de evacuare a 
tuturor reziduurilor solid; de sp ă lare a inc ă perilor 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) F ă 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 
econornici autorizati in baza reglement ă rilor ernise de autorit ă tile administratiei publice locale. 

Art. 94 
Operatorul care presteaz ă  activitatea de deratizare, dezinfectie ş i/sau dezinsectie are urm ă toarele 

a)  inainte de inceperea operatiunii de dezinsectie sau deratizare la obiectivele din programul unitar 
de actiune, s ă  notifice, in scris, autorită tile administratiilor publice locale membre ale Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009" ş i să  aduc ă  la euno ş tinta populatiei, prin mass-media, 
sau once alte mijloace cu cel 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 toxicitate a acestora; 
4. mă surile de protectie cc trebuie luate, in special cu referire la copii, bâtr ă ni, bolnavi, albine, 

animale ş i pă să ri; 
b)  să  stabileasc 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 proteetie 
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, 
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să  informeze beneficiarul cu privire la substantele utilizate ş i m ă surile de protectie ce trebuie luate 
ş i să  stabileasc ă , de comun acord cu acesta, data ş i intervalul orar de efectuare a tratarnentelor; 
d)  să  solicite la terminarea operatiunii confirmarea efectu ă rii tratamentelor, prin incheierea unui 
document de lucru. 

Art. 95 
In cazul in care persoanele fizice sau persoanele juridice refuz ă  să  permită  accesul pe proprietatea 
acestora pentru efectuarea operatiunilor periodice de dezinsectie ş i deratizare on pentru stingerea 
unui focar, operatorul are obligatia s ă  anunte autoritatile administratiei publice locale membre ale 
Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009" pentru luarea m ă surilor legate. 

Art. 96 
(1) in cazul in care in urma unui tratament efectuat se aduce o daun ă  imediată , vizibilă , propriet ă tii 
beneficiarului, acest fapt va fi mentionat in documentul de lucru ş i va fi comunicat in mod expres 
operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natur ă  să  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 n ă tă tii oamenilor ş i 
vietuitoarelor, altele decal 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 tratamentul 
este ineficient. 

SECŢ IUNEA 13: Eliminarea, prin depozitare, a deş eurilor reziduale, a de ş eurilor stradale, a 
deş eurilor de p ă mint ş i pietre provenite de pe c ă ile publice, a reziduurilor rezultate de la 
instalatiile de tratare a de ş eurilor municipale, precum ş i a deş eurilor care nu pot fi 
valorificate provenite din activit ă ti de reamenajare ş i reabilitare interioar ă  ş i/sau exterioară  a 
locuintelor la depozitul de de ş euri nepericuloase 

Art. 97 
(1) Depozitarea de ş eurilor municipale este permis ă  numai in depozite amenajate conform legislatiei 
ş i normelor tehnice in vigoare ş i numai dup ă  obtinerea acordurilor, avizelor ş i autorizatiilor 
prevă zute de legislatie. 
(2) Amplasarea ş i infiintarea unui depozit de deş euri, precum ş i a altor instalatii de eliminare se fac 
tinând seama de prevederile Strategiei nationale de gestionare a de ş eurilor ş i ale Planului national 
de gestionare a de ş eurilor, precum ş i de Planul de estionare a de ş eurilor la nivel judetean, cu luarea 
in considerare a oric ă rei modific ă ri sau complet ă ri ulterioare. 

Art. 98 
Depozitele zonale de de ş euri trebuie s ă  deserveasc ă  cel putin 150.000 de locuitori, la construirea 
acestora avandu-se la baz ă  abordarea regional ă  a gestiunii deş eurilor. 

Art. 99 
Depozitele de de ş euri ş i instalatiile de eliminare a de ş eurilor trebuie infiintate, proiectate, construite 
ş i administrate astfel inc ă t să  se realizeze conditii de impiedicare a elimin ă rii ş i disemină rii 
poluantilor in mediul natural: sol, ape de suprafat ă , ape subterane, aer sau in mediul urban. 

Art. 100 
La infiintarea depozitelor de de ş euri se va tine cont de: 

a) distantele de la perimetrul depozitului de de ş euri la zonele de locuit ş i de agrement, cursuri 
de apă , ape stă t ă toare ş i la alte zone rurale sau urbane; 

b) existen ţ a unor ape subterane, de coast ă  sau zone naturale protejate in regiune; 
c) conditiile geologice ş i hidrogeologice din zona respectivă ; 
d) riscul producerii de inundatii, tas ă ri, alunec ă ri de teren sau avalanş e; 
e) protectia naturii ş i a patrimoniului cultural din regiune. 
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Art. 101 
La proiectarea ş i realizarea depozitului de de ş euri se vor avea in vedere conditiile meteorologice, 
luă ndu-se mă surile adecvate pentru: 

a)  controlul apei provenite din precipitatii care intr ă  pe teritoriul depozitului; 
h)  evitarea p ă trunderii apei de suprafat ă  ş i/sau a apelor subterane in de ş eurile depozitate; 
c) colectarea apei contaminate ş i a levigatului, dacă  in urma unei evaludri bazate pc analizarea 

amplasamentului depozitului ş i a de ş eurilor care urmeaz ă  să  fie depozitate se stabile ş te că  acestea 
prezintă  un pericol potential pentru mediu; 

d) tratarea apei contaminate ş i a levigatului colectat din depozit conform standardelor adecvate 
necesare pentru evacuarea acestora. Aceast ă  prevedere nu se aplic ă  depozitelor pentru de ş euri inerte. 
Art. 102 

La depozitare vor fi indeplinite urm ă toarele conditii: 
a) prevederea ş i respectarea metodelor ş i tehnicilor adecvate de acoperire ş i asigurare a 

deş eurilor; acoperirea ş i asigurarea se fac zilnic; 
b) in cursul operatiunilor de depozitare, autovehiculele de transport al de ş eurilor vor circula 

numai pe drumurile arnenajate interioare ale depozitului. Dac ă  accesul autovehiculelor de transport 
pe suprafata de ş eurilor nu poate fi evitat in mod temporar, se asigur ă  conditii de sp ă lare ş i 
dezinfectare a exteriorului autovehiculelor la ie ş irea din depozit; 

c) pe perioada exploatdrii depozitului se aplic ă  mă suri de combatere a ins ectelor ş i roză toarelor 
prin dezinsectie ş i deratizare; 

d) organizarea depozitului va asigura protectia s ă nă tă tii populatiei In general, protectia 
s ănă tă tii personalului ş i protectia mediului; se acord ă  atentie deosebitd Imprejmuirii ş i perdelelor de 
protectie. 

Art. 103 
Depozitarea de ş eurilor se face exclusiv in depozitele amplasate, construite, exploatate ş i 
monitorizate, conform prevederilor 0.G. nr. 2/2021, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, ş i a 
celorlalte acte in vigoare, subsecvente acesteia. 

Art. 104 
Depozitul de de ş euri poate fi adrninistrat numai dup ă  autorizare, conform legislatiei in vigoare. 

Art. 105 
Administrarea ş i exploatarea depozitului se realizeaz ă  numai de operatori licentiati de A.N.R.S.C. 

Art. 106 
(1) Protejarea solului, a apelor subterane ş i a apei de suprafat ă  pe perioada exploat ă rii se realizeaz ă  
prin combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare a bazei rampei, jar pe perioada 
postinchiderii se realizeaz ă  prin combinarea unei bariere geologice Ş i cu o impermeabilizare la 
suprafatd. 
(2) Bariera geologic ă  trebuie s ă  aibă  o capacitate de atenuare suficientd pentru a preveni riscul 
potential pe care depozitul îl poate prezertta pentm sol ş i pentru apele subterane. 
(3) Sistemul de colectare a levigatului ş i de etan ş eizare trebuie s ă  garanteze faptul cd acumularea de 
levigat de la baza rarnpei de gunoi este mentinut ă  la nivelul minim posibil. 

Art. 107 
(1) in depozitele de de ş euri, mai ales in acelea in care fractiunea organic ă  este mare, se va acorda o 
atentie deosebit ă  controlului asupra gazelor formate In depozit, lu ă ndu-se mă surile necesare pentru 
a controla acumularea ş i migrarea gazelor generate. 
(2) Gazul generat In depozit trebuie colectat pentru a fi tratat ş i apoi utilizat. C ă nd gazul colectat nu 
poate fi utilizat pentru a produce ertergie, acesta trebuie ars. 
(3) Operatiile de coleetare, tratare ş i utilizare a gazelor generate in depozitele de de ş euri se 
efectueaz ă  astfel inc ă t s ă  minimizeze efectele negative sau deteriorarea mediului ş i riscul pentru 
să nă tatea umană . 
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Art. 108 
(1) in depozitele pentru de ş euri nepericuloase pot fi depozitate deseurile reziduale inerte care au 
rezultat in urma procesului de sortare, de tratare mecano-biologic ă  ş i de incinerare, precum ş i 
deş eurile pentru care tratarea nu contribuie la reducerea cantit ăţ ii acestora sau a pericolelor pe care 
le prezint ă  pentru să nă tatea umană  on pentru mediu ş i nici nu pot fi valorificate. 
(2) Depozitele pentru de ş euri inerte pot fi utilizate doar pentru depozitarea acestui tip de de ş euri. 
(3) Depozitele pentru de ş euri nepericuloase pot fi utilizate pentru depozitarea: 

a) deseurilor municipale; 
b) deseurilor nepericuloase de orice altd origine care indeplinese criteriile de acceptare a 

deş eurilor In depozitele pentru de ş euri nepericuloase stabilite in conformitate cu prevederile 
prezentului regulamt ş i a actelor normative in vigoare; 

c) de ş eurilor periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate etc., care se 
comportd in ceea ce prive ş te levigatul in mod similar cu de ş eurile nepericuloase menţ ionate la lit. b) 
ş i care Indeplinesc condi ţ iile de acceptare relevante stabilite in conformitate cu prezentul regulamet 
ş i cu actele normative in vigoare. Aceste de ş euri periculoase nu se depoziteaz ă  in spaţ ii destinate 
deseurilor nepericuloase biodegradabile. 

Art. 109 
Pentru a putea fi depozitate, deseurile trebuie s ă  indeplineasc ă  condiţ iile necesare accept ă rii 
acestora in depozitele autorizate. Condi ţ iile de acceptare se stabilesc de operatorul care 
administreaz ă  depozitul, In conformitate cu dispozi ţ iile actelor normative In vigoare. 

Art. 110 
Cheltuielile Cu deschiderea, exploatarea, precum ş i cele estimate pentru inchidere ş i operaţ iile 
postincbidere ş i postmonitorizare pentru o perioad ă  de minimum 30 de ani i garan ţ ia financiar ă  
sunt acoperite de tariful practicat de operator pentru depozitarea tipurilor de de ş euri autorizate a fi 
depozitate. 

Art. 111 
Pentru exploatarea depozitelor de deseuri operatorul care asigur ă  activitatea de administrare a 
depozitului trebuie s ă  aibh documente relevante din care sd rezulte: 

a)  categoria depozitului de deseuri; 
b)  lista tipurilor defmite ş i cantitatea total ă  de deş euri autorizat ă  spre depunere in depozitul de 

deş euri; 
c)  gradul de pregă tire a depozitului, pentru opera ţ iile de depozitare a de ş eurilor ş i pentru 

procedurile de supraveghere ş i control, inclusiv planurile pentru situa ţ ii neprevAzute, precum ş i 
cerinţ ele temporare pentru inchidere ş i operaţ iile postinchidere; 

d)  obligaţ ia operatorului de a informa cel pu ţ in trimestial autorit ăţ ile competente cu privire la: 
1. tipurile ş i cantit ăţ ile de deseuri depozitate; 
2. rezultatele programului de monitorizare; 
3. toate rezultatele procedurilor de supraveghere din care s ă  rezulte respectarea condi ţ iilor 

impuse ş i modul de comportare a diferitelor de ş euri in depozite; 
e)  controlul de calitate al opera ţ iilor analitice ale procedmilor de supraveghere ş i control ş iisau 

al analizelor menţ ionate obligatorii efectuate In laboratoarele de specialitate. 

Art. 112 
(1) Operatorul care asigură  operarea depozitului trebuie s ă  aibă  ş i să  intocmeasc ă  o documenta ţ ie 
specified unn ă ririi stdrii ş i comportdrii depozitului In funclie de factorii de mediu ş i de deş eurile 
depozitate. 
(2) Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, in vederea definirii nivelului de afectare a 
calităţ ii factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate conform legii. 
(3) Din punctul de vedere al de ş eurilor intrate in depozit se vor consemna in rapoartele operative 
zilnice urmă toarele: 
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a) cantit ă tile de deş euri intrate in depozit pe tipuri de deş eu; 
b) compozitia de ş eurilor intrate in depozit; 
c) provenienta de ş eurilor; 
d) data ş i ora fiec ă rui transport; 
e) locul de depozitare in cadrul depozitului. 

(4)  Operatorul care administreaz ă  depozitul trebuie s ă : 
a) accepte introducerea in depozit numai a deş eurilor permise, mentionate in autorizatie, ş i să  

respecte tehnologia de depozitare aprobat ă  de autoritatea care a avizat infiintarea depozitului; 
b) supravegheze permanent modul de depozitare a de ş eurilor sub aspectul 

etan ş eită tii ş i să  efectueze m ă sură torile necesare stabilite in prezentul regularnent ş i  în  autorizatie, 
pentru exploatarea in conditii de sigurant ă  a depozitului; 

c) exploateze la parametrii proiectati instalatiile de depoluare cn care sunt dotate ş i să  se doteze 
cu instalatii pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc; 

d) execute controlul ş i monitorizarea emisiilor ş i irnisiilor de poluanti, prin laboratorul propriu 
sau in colaborare cu alte laboratoare atestate; 

e) nu permit ă  accesul in incinta depozitului a persoanelor neautorizate. 

Art. 113 
(1) in vederea depozit ă rii de ş eurilor la depozitele autorizate, operatorul care presteaz ă  activitatea de 
transport a deş eurilor trebuie să  aibă  documentele neces  are din care să  reiasă  că  deş eurile respective 
pot fi acceptate pentru depozitare in conformitate cu conditiile stabilite de operatorul care 
administreaz ă  depozitul de deş euri ş i c ă  de ş eurile respective indeplinese criteriile de acceptare 
stabilite in prezentul regulament ş i in actele cu actele  cu  caracter normativ in vigoare. 
(2) Se interzice amestecarea de ş eurilor in scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumit ă  
clas ă  de depozitare. 

CAPITOLUL III: Drepturi ş i obligatii 

SECTIUNEA 1: Drepturile ş i obligatiile operatorifor serviciului de salubrizare 

Art. 114 
(1) Operatorii serviciului de salubrizare vor actiona pentru implicarea detin ă torilor de de ş 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) Autorit ăţ ile administratiei publice locale membre ale Asociaţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  
„ECOO 2009" au obligatia s ă  infiinteze sistemele de colectare separat ă  ş i s ă  se implice in insnuirea 
populatiei privind conditiile de mediu, impactul de ş eurilor asupra mediului, inclusiv a elevilor din 
toate unit ă tile de invă tă rnant pe care le gestioneaz ă . 
(3) Operatorii  i  autorit ă tile administratiei publice locale membre ale Asociaţ iei de Dezvoltare 
Intercomunitară  „ECOO 2009" vor asigura conditiile materiale pentru realizarea coleet ă rii separate, 
in paralel cu informarea ş i con ş tientizarea utilizatorilor cu privire la tipurile de de ş euri care se 
depun in recipientele/ sacii de coleetare. 

Art. 115 
Drepturile ş i obligaţ iile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct in 
cadrul: 

a) hotararil de dare in administrare a serviciului de salubrizare; 
b) regularnentului serviciului de salubrizare; 
c) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare; 
d) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori. 

Art. 116 
Operatorii serviciului de salubrizare au urm ă toarele drepturi: 
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a) să  incaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunz ă tor 
tarifului aprobat de Adunarea Generala a Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009", 
determinat in conformitate cu normele metodologice elaborate ş i aprobate de A.N.R.S.C.; 

b) s ă  asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii; 
să  solicite ajustarea tarifului in raport cu evolu ţ ia general ă  a pre ţ urilor ş i tarifelor din 

econotnie; 
d) să  propun ă  modificarea tarifului aprobat in situaţ iile de schimbare semnificativ ă  a 

echilibrului contractual; 
e) să  aibă  exclusivitatea prest ă rii serviciului de salubrizare pentru to ţ i utilizatorii din raza 

unităţ ilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 
2009" pentru care are hot ă ră re de dare in administrare sau contract de delegare a gestiunii; 

1)  să  aplice la facturare tarifele aprobate de Adunarea Generala a Asocia ţ iei de Dezvoltare 
Intercomunitară  „ECOO 2009"; 

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

h) să  solicite recuperarea debitelor in instanţă . 

Art. 117 
Operatorii serviciilor de salubrizare au urm ă toarele obligaţ ii: 

a) să  ţ ină  gestiunea separat ă  pentru fiecare activitate in parte, pentru a se putea stabili tarife juste 
în concordan ţă  cu cheltuielile efectuate; 

b) să  asigure prestarea serviciului de salubrizare, conform prevederilor contractuale i cu 
respectarea prezentului regulament, prescrip ţ iilor, normelor ş i normativelor tehnice in vigoare; 

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

d) să  plă teasc ă  desp ă gubiri pentru intreruperea nejustificat ă  a prest ă rii serviciului ş i să  acorde 
bonificaţ ii procentuale din valoarea facturii utilizatorilor in cazul prest ă rii serviciului sub parametrii 
de calitate ş i cantitate prev ă zuţ i In contractele de prestare; 

e) să  furnizeze Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009", respectiv A.N.R.S.C., 
informaţ iile solicitate ş i să  asigure accesul la documentele ş i documenta ţ iile pe baza c ă rora 
presteaz ă  serviciul de salubrizare, in condi ţ iile legii; 

f) să  incheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructura exploatat ă  în 
desfăş urare a acti v ad -0 lor; 

g) să  deţ ină  toate avizele, acordurile, autoriza ţ iile ş i licenţ ele necesare prest ă rii activităţ ilor 
specifice serviciului de salubrizare, prev ă zute de legisla ţ ia in vigoare; 

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

i) să  presteze serviciul de salubrizare la to ţ i utilizatorii din unit ăţ ile administrativ-teritoriale 
membre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009" pentru care are hot ă ră re de 
dare in administrare sau contract de delegare a gestiunii, s ă  colecteze intreaga cantitate de de ş euri 
municipale ş i s ă  lase in stare de cur ăţ enie spa:0u' destinat depozit ă rii recipientelor de colectare ş i 
domeniul public; 

j) să  doteze punctele de colectare cu recipiente ş i/sau containere in eantit ăţ i suficiente, puse la 
dispozi ţ ie de c ă tre autorit ăţ ile publice locale, cu respectarea normelor In vigoare; 

k) să  ţ ină  la zi, impreun ă  cu Asocia ţ ia de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009", eviden ţ a 
tuturor utilizatorilor cu ş i fă ră  contracte de prest ă ri servicii in vederea decont ă rii prestaţ iei direct din 
bugetul local pe baza taxelor locale instituite in acest sens; 

1) să  respecte indicatorii de performan ţă  stabili ţ i prin hotă ră rea de dare in administrare sau prin 
contraetul de delegare a gestiunii ş i precizaţ i in caietul de sarcini al serviciului de salubrizare, s ă  
Imbun ă tăţ easc ă  in mod continuu calitatea serviciilor prestate; 

m)  să  aplice metode performante de management, care s ă  conducă  la reducerea costurilor 
specifice de operare; 
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n) să  doteze utilizatorii Cu rnijloacele necesare colect ă rii separate, in condi ţ iile stabilite de 
prezentul regulament; 

o) să  verifice starea tehnic ă  a recipientelor de colectare ş i să  le inlocuiase ă  (cu cele puse la 
dispozi ţ ie de autorit ăţ ile administraţ iei publice locale membre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare 
Intercomunitar ă  „ECOO 2009") pe cele care prezint ă  defec ţ iuni sau neetan ş eităţ i; 

p) să  asigure cur ăţ enia ş i igiena c ă ilor publice, a staţ iilor mijloacelor de transport in comun; 
q) să  asigure cur ăţ area ş i transportul z ă pezii de pe e ă ile publice, din sta ţ iile mijloacelor de 

transport in comun, de la trecerile de pietoni semnalizate ş i să  le menţ ină  in funcţ iune pe timp de 
polei sau de inghe ţ ; 

r) sä asigure desfăş urarea corespunz ă toare a opera ţ iunilor de dezinsec ţ ie ş i deratizare conform 
programului unitar de ac ţ iune aprobat de autoritatile administra ţ iei publice locale membre ale 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"; 

s) să  factureze serviciile prestate, la tarife legal aprobate; 
t) să  infiinţ eze activitatea de dispecerat ş i de inregistrare a reclama ţ iilor, av ă nd un program de 

func ţ ionare permanent; 
u) să  inregistreze toate reclama ţ iile ş i sesiză rile utilizatorilor intr-un registru ş i sd ia mă surile de 

rezolvare cc se impun. in registru se vor consemna numele ş i prenumele persoanei care a reclamat 
ş i ale celei care a primit reclama ţ ia, adresa reclamantului, data ş i ora reclama ţ iei, data ş i ora 
rezolv ă rii, num ă rul de ordine at reclama ţ iei care va fi comunicat petentului. La sesiz ă rile sense 
operatorul are obliga ţ ia să  ră spund ă  in tennen de maximum 30 de zile de la inregistrarea acestora; 

v) s ă  ţ ină  evidenţ a gestiunii de ş eurilor ş i să  raporteze periodic autorităţ ilor competente situa ţ ia 
conform reglement ă rilor in vigoare. 

SECTIUNEA 2: Drepturile ş i obligatiile utilizatorilor 

Art. 118 
(1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direc ţ i on indirec ţ i ai serviciului 
de salubrizare. 
(2) Dreptul, fă ră  discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum ş i 
in informa ţ iile publice este garantat tuturor utilizatorilor. 

Art. 119 
Utilizatorii au unn ă toarele drepturi: 

a) să  utilizeze, liber ş i nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, in condi ţ iile contractului de 
prestare; 

b) să  solicite ş i să  primeasc ă , in condi ţ iile legii ş i ale contractelor de prestare, desp ă gubiri sau 
compensa ţ ii pentru daunele provocate lor de c ă tre operatori prin nerespectarea obliga ţ iilor 
contractuale asumate on prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ ş i cantitativ, parametrilor 
tehnici stabiii ţ i prin contract sau prin normele tehnice in vigoare; 

c) să  sesizeze autorit ăţ ilor administraţ iei publice locale membre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare 
Intercomunitar ă  „ECOO 2009" ş i celei competente once deficien ţ e constatate in sfera serviciului de 
salubrizare ş i să  fac ă  propuneri viz ă nd inlă turarea acestora, imbun ă tăţ irea activit ăţ ii ş i cre ş terea 
calit ăţ ii serviciului; 

d) să  se asocieze in organiza ţ ii neguvernamentale pentru ap ă rarea, promovarea ş i sus ţ inerea 
intereselor proprii; 

e) s ă  primeasc ă  ş i să  utilizeze informa ţ ii privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate 
in legă tură  cu acest serviciu de c ă tre Asociaţ ia de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009", 
A.N.R.S.C. sau operator, dup ă  caz; 

0  să  fie consulta ţ i, direct sau prin intermediul unor organiza ţ ii neguvernamentale reprezentative, 
in procesul de elaborare ş i adoptare a deciziilor, strategiilor ş i reglement ă rilor privind activităţ ile 
din sectorul serviciului de salubrizare; 

g)  să  se adreseze, individual on colectiv, prin intermediul unor asocia ţ ii reprezentative, 
autorităţ ilor administra ţ iei publice locale membre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  
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„ECOO 2009” sau autorit ăţ ii publice centrale  on instan ţ elor judec ă tore ş ti, in vederea prevenirii sau 
repară rii unui prejudiciu direct on indirect. 

h) să  Ii se presteze serviciul de salubrizare in condi ţ iile prezentului regulament, al celorlalte acte 
normative in vigoare, la nivelurile stabilite In contract; 

i) să  conteste facturile and constată  incă lcarea prevederilor contractuale; 
j) să  primească  ră spuns in maximum 30 de zile la sesiz ă rile adresate operatorului sau 

autorităţ ilor administraţ iei pub lice locale membre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  
„ECOO 2009" ş i autorit ăţ ii publice centrale cu privire la neindeplinirea unor condi ţ ii contractuale; 

k) s ă  fie dota ţ i de operator, dup ă  punerea la dispozi ţ ie de c ă tre autorit ăţ ile administra ţ iei publice 
locale membre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009", in condi ţ iile 
prezentului regulament, cu recipiente de colectare adecvate mijloacelor de inc ă rcare ş i de transport 
ale acestora; 

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

Art. 120 
Utilizatorii au urm ă toarele obliga ţ ii: 

a) să  respecte prevederile prezentului regulament ş i clauzele contractului de prestare a 
serviciului de salubrizare; 

b) să  achite in termenele stabilite obliga ţ iile de plată , in conformitate cu prevederile contractului 
de prestare a serviciului de salubrizare, sau s ă  achite taxa de salubrizare aprobat ă  de autorităţ ile 
administraţ iei publice locale membre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009", 
in cazul in care beneficiaz ă  de prestarea activit ăţ ii fă ră  contract; 

c) să  asigure accesul utilajelor de colectare a de ş eurilor la punctele de colectare; 
d) să  execute operaţ iunea de colectare in recipientele cu care sunt dotate punctele de 

precolectare, in conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autorit ăţ ile administraţ iei publice 
locale membre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009". Frac ţ ia umed ă  a 
de ş eurilor va Ii depus ă  in saci de plastic ş i apoi in recipientul de precolectare; 

e) s ă  colecteze separat, pe tipuri de materiale, de ş eurile reciclabile rezultate din activit ăţ ile pe 
care le desfăş oară , In recipiente diferite inscrip ţ ionate corespunz ă tor ş i amplasate de operatorul 
serviciului de salubrizare in spa ţ iile special amenajate de autorit ăţ ile administraţ iei publice locale 
membre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009"; 

1)  să  aplice m ă suri privind deratizarea ş i dezinsecţ ia, stabilite de autoritatea local ă  ş i de direc ţ ia 
de să nă tate public ă  teritorial ă ; 

g) să  accepte limitarea temporar ă  a prestă rii serviciului ca urmare a execu ţ iei unor lucră ri 
prev ă zute in programele de reabilitare, extindere ş i modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare; 

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

operatorul c ă ruia Asocia ţ ia de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009" i-a atribuit, in gestiune 
direct ă  sau in gestiune delegat ă , activitatea respectiv ă ; 

j) să  men ţ ind in stare de cur ăţ enie spaţ iile in care se face colectarea, precum ş i recipientele in 
care se depoziteaz ă  deş eurile municipale in vederea colect ă rii; 

k) să  execute opera ţ iunea de deversare/abandonare a de ş eurilor in recipientele de colectare in 
condi ţ ii de maxim ă  siguranţă  din punctul de vedere al s ă nă tăţ ii popula ţ iei ş i al protec ţ iei mediului, 
astfel Mat s ă  nu produc ă  poluare fonic ă , miros nepl ă cut ş i ră spandirea de de ş euri; 

1) s ă  nu introducă  in recipientele de colectare de ş euri din categoria celor cu regim special 
(periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construc ţ ii, din toaletarea pomilor sau 
curăţ area ş i intre ţ inerea spaţ iilor verzi on provenite din diverse procese tetmologice care fac 
obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direc ţ iile sanitare veterinare sau de autorit ăţ ile de 
mediu; 

m)  să  asigure curăţ enia incintelor proprii, precum ş i a zonelor cuprinse intre imobil ş i domeniul 
public (pAri ă  la limita de proprietate); autorit ăţ ile administraţ iei publice locale membre ale 
Asociaţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009" se vor ingriji de salubrizarea spa ţ iilor 
aflate in proprietatea public ă  sau privată  a lor; 
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n) să  asigure cur ă tenia locurilor de parcare pe care le au in folosint ă  din domeniul public, dac ă  
este cazul, ş i s ă  nu efectueze reparatii care pot produce scurgerea uleiurilor, carburantilor si 
lubrifiantilor sau de lichide rezultate din sp ă larea autovehiculelor; 

o) să  nu arunce de ş euri si obiecte de uz casnic pe str ă zi, in parcuri, pe terenuri virane sau in 
locuri publice; 

p) să  depun ă  hă rtiile ş i resturile rn ă runte de ambalaje care se produc, in co ş urile de h ă rtii 
amplasate de autoritatea public ă  local ă  de-a lungul stră zilor si in alte asemenea locuri; 

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

r) s ă  indep ă rteze ză pada ş i gheata de pe trotuarele din dreptul imobilelor in care locuiesc; 
s) să  pă streze cur ă tenia pe arterele de circulatie, in piete, t ă rguri ş i oboare, hi parcuri, locuri 

dejoac ă  pentru copii ş i in alte locuri publice. 

CAPITOLUL IV: Determinarea cantită tilor si volumului de lucră ri prestate 

Art. 121 
(1) 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 cazul asociatiilor de proprietari/locatari sau al utilizatorilor care detin in proprietate 
gospod ă rii individual; contractul se incheie pentru num ă rul total de persoane care au adresa cu 
acelaş i cod postal. 
(3) in cadrul 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 gospodarii individuale sau reprezentanti ai acestora; 
b) asociatii de proprietari/locatari, prin reprezentantii acestora; 
c) operatori economici; 
d) institutii publice. 

Art. 122 
(1) in vederea dot ă rii punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru colectarea separat ă  
a deseurilor menajere ş i similare provenite de la produc ă torii de deseuri, operatorii impreun ă  cu 
autorită tile administratiel publice locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  
„ECOO 2009" von stabili pe baz ă  de mă sură tori compozitia si indieii de generare a acestor de ş euri, 
pe categorii de de ş euri ş i tipuri de materiale. 
(2) Pentru de ş eurile provenite de la operatorii economici, cantit ă tile de de ş euri 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 eantit ă tilor de de ş euri primite la instalatiile de tratare, respectiv eliminare se face 
numai prin că ntă rire. 
(4) Pentru de ş eurile din constructii provenite de la populatie, determinarea volumului acestora se va 
face estimativ. 

Art. 123 
(1) Pentru activit ă tile de mă turat, sp ă lat, stropit ş i intretinere a edilor public; cantitatea prestatiilor 
se stabile ş te pe baza suprafetelor, a volumelor, a ş a cum acestea sunt trecute in caietul de sarcini. 
(2) Pentru cură tarea ş i transportul z ă pezii ş i al ghetii de pe c ă ile publice si mentinerea in functiune a 
acestora pe timp de polei sau de inghet, calculul se realizeaz ă  pe baza suprafetelor degajate, 
cantit ă tilor calculate si a retetei de tratament preventiv impotriva depunerii z ă pezii ş i a formă rii 
poleiului. 
(3) Reprezentantul autorit ă tilor administratiei publice locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitar ă  „ECOO 2009" va controla prin sondaj si/sau ea inmate a sesiz ă rilor venite din 
partea populatiei activitatea depus ă  de operator, iar in cazul in care rezult ă  neconformit ă ti se incheie 
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un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucr ă rii sau calitatea necorespunz ă toare a 
acesteia. 
(4) Pe baza procesului-verbal de constatare, Asocia ţ ia de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009" 
aplic ă  penalit ăţ ile men ţ ionate in contractul de delegare a gestiunii incheiat cu operatorul, acestea 
reprezent ă nd unit ăţ i procentuale din valoarea lunar ă  total ă  a contractului. 

Art. 124 
Pentru activitatea de dezinsec ţ ie, dezinfecţ ie ş i deratizare m ă surarea cantit ăţ ii prestaţ ilor se face in 
func ţ ie de doza ş i de re ţ eta utilizat ă  pe unitatea de suprafa ţă  sau de volum. 

CAPITOLUL V: Indicatori de performantă  ş i de evaluare ai serviciului de salubrizare - Anexa 
nr. 1 

Art. 125 
(1) Adunarea Generala a Asociatiilor Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009" 
stabileş te ş i aprob ă  valorile indicatorilor de performan ţă  ai serviciului de salubrizare ş i penalit ăţ ile 
aplicate operatorului in caz de nerealizare, dup ă  dezbaterea public ă  a acestora. 
(2) Indicatorii de performan ţă  ai serviciului de salubrizare se precizeaz ă  in caietul de sarcini, 
precurn ş i ÎT1 hotă ră rea de dare in administrare sau contractul de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare, dup ă  caz. 
(3) Asociaţ ia de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009" este responsabil ă  de stabilirea 
nivelurilor de calitate a indicatorilor de perfonnan ţă  cc trebuie indeplinite de operatori, astfel inc ă t 
să  se asigure atingerea ş i realizarea ţ intelor/obiectivelor conform legisla ţ iei in vigoare din domeniul 
gestion ă rii de ş eurilor. 
(4) Autorităţ ile administraţ lei publice locale membre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  
„ECOO 2009" aplic ă  penalităţ i contractuale operatorului serviciului de salubrizare in cazul in care 
acesta nu presteaz ă  serviciul la parametrii de eficien ţă  ş i calitate la care s-a obligat on nu respect ă  
indicatorii de performan ţă  ai serviciului. 

Art. 126 
(1) Indicatorii de performan ţă  stabilesc condi ţ iile ce trebuie respectate de operatori pentru 
asigurarea serviciului de salubrizare a localit ăţ ilor cu privire la: 

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ ş i calitativ; 
b) atingerea obiectivelor ş i ţ intelor pentru care Asocia ţ ia de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 

2009" este responsabil ă ; 
c) prestarea servicialui pentru to ţ i utilizatorii din aria sa de responsabilitate; 
d) adaptarea permanent ă  la cerin ţ ele utilizatorilor; 
e) excluderea oric ă rei discrimin ă ri privind accesul la serviciile de salubrizare; 
f) respectarea reglement ă rilor specifice din domeniul protec ţ iei mediului ş i al să nă tăţ ii 

populaţ iei; 
g) implementarea unor sisteme de management al calităţ ii, al mediului ş i al s ă nă t ăţ ii ş i 

securit ăţ ii muncii. 

Art. 127 
Indicatorii de perform* trebuie s ă  asigure evaluarea continu ă  a operatorului cu privire la 
urmă toarele activit ăţ i: 

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

obiectiv ă  a problemelor, cu respectarea drepturilor ş i obligaţ iilor care revin fiec ă rei pă rţ i; 
e) soluţ ionarea in timp util a reclarna ţ iilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare; 
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I)  prestarea serviciului de salubrizare pentru toti utilizatorii din raza unit ă tilor administrativ-
teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „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 inforrnare, consultant ă ; 
h) atingerea tintelor privind gestionarea de ş eurilor. 

Art. 128 
În vederea urm ă ririi respect ă rii indicatorilor de performant 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 asigură rii cu recipiente de colectare a produc ă torilor de de ş euri; 
d) evidenta clard ş i corect ă  a utilizatorilor; 
e) inregistrarea activit ă .tilor privind m ă surarea prestatiilor, facturarea ş i incasarea contravalorii 

serviciilor efectuate; 
I)  inregistrarea reclamatiilor ş i sesiză rilor utilizatorilor ş i modul de solutionare a acestora. 

Art. 129 
In conformitate cu competentele ş i atributiile legale ce le revin, autorit ă tile adrninistratiei publice 
locale mernbre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard „ECOO 2009" precum ş i A.N.R.S.C. 
au acces neingr ă dit la informatii necesare stabilirii: 

a) modului de aplicare a legislatiei ş i a normelor emise de A.N.R.S.C.; 
b) modului de respectare ş i indeplinire a obligatiilor contractuale asumate; 
c) calităţ ii 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; 
f) respect ă rii parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice ş i prin norme metodologice. 

CAPITOLUL VI: Dispozitii tranzitorii ş i finale 

Art. 130 
(1) Prezentul regulament cuprinde contraventiile In domeniul serviciului de salubrizare pentru 
utilizatori persoane fizice ş i juridice, precum ş i pentru operatori, cu specificarea acestora ş i a 
euantumului amenzilor aplicabile. 
(2) Constatarea contraventiilor ş i aplicarea sanctiunilor se face de c ă tre persoanele irnputernicite din 
cadrul autorită tilor administratiei publice locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitară  „ECOO 2009". 
(3) incă lcarea  de c ă tre operatori ş i utilizatori persoane fizice ş i juridice a obligatiilor prev ă zute in 
prezentul regulainent, 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 minimi de performanta privind colectarca 
selectiva, se penalizeaz ă  cu suportarea contributiei pentru econornia circular ă  pentru cantit ă tile de 
de ş euri municipale destinate a fi depozitate care dep ăş esc cantit ă tile corespunz ă toare indicatorului 
de performant ă . 

Art. 131 
Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate  în funclie de modific ă rile de natur ă  tehnic ă , 
tehnologic ă  ş i legislativ ă , prin ordin at pre ş edintelui A.N.R.S.C. 
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ANEXA 1.1 - INDICATORI DE PERFORMANŢĂ  PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE 
SALUBRIZARE MENASERĂ  ÎN  UNITĂŢ ILE ADMINISTRATIV TERITORIALE 
MEMBRE ALE ASOCIAŢ IEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  „ECOO 2009" 

ANEXA 1.2 - INDICATORI DE PERFORMANŢĂ  PENTRU SERVICIUL DE 
SALUBRIZARE - ACTIVITATEA DE COLECTARE $1 TRANSPORT A DE$EUR1LOR 
MUNICIPALE  ÎN  UNITĂŢ ILE ADMINISTRATIV TERITORIALE IVIEMERE ALE 
ASOCIAŢ IEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  „ECOO 2009" 

ANEXA 1.3 - INDICATORI DE PERFORMANŢĂ  PENTRU SERVICIUL DE 
SALUBRIZARE MENAJERA - ACTIVITATEA DE COLECTARE $1 TRANSPORT A 
DE$EUR1LOR ÎN UNITĂŢ ILE AD1VIINISTRATIV TERITORIALE MEMBRE ALE 
ASOCIAŢ IEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  „ECOO 2009" 

ANEXA 1.4  -  INDICATORI DE PERFORMANŢĂ  PENTRU SERVICIUL DE 
SALUBRIZARE - ACTIVITATEA DE TRATARE $1 SORTARE A DE$EUR1LOR, ÎN 
UNITĂŢ ILE ADMINISTRATIV TERITORIALE MEMBRE ALE ASOCIAŢ IEI DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  „ECOO 2009" 

ANEXA 1.5 - INDICATORI DE PERFORMANŢĂ  PENTRU SERVICIUL DE 
SALUBRIZARE - ACTIVITATEA DE COLECTARE $1 TRANSPORT A DE$EUR1LOR 
DIN CONSTRUCŢ II $1 DEMOLĂ RI UNITĂŢ ILE ADMINISTRATIV TERITORIALE 
MEMBRE ALE ASOCIAŢ IEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  „ECOO 2009" 

ANEXA 2: CONTRAVENŢ II $1 SANCŢ IUNI 

Aprob at, 
Preedinte ADI "ECOO 2009" 

MARIAN PAVEL 

41 



ANEXA 1.1. INDICATOR! DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE MENAJERA IN UNITATILE ADMINISTRATIV 
TERITORIALE MEMBRE ALE ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „ECOO 2009" 

Nr. 

crt. 
INDICATOR! DE PERFORMANTA 

Trimestrul Total 

I II Ill 	I IV An 
0 1 2 3 	I  4 	I 5 6 

Indicator! generali 

1.1. Contractarea serviciilor de salubrizare 
— 	 . 

a) Nurnarul de solicitari de imbunatatire a parametrilor de calitate ai activitatii prostate, rezolvate, 
raportate la numarul total de cereri de imbunatatire a activitatii, pa categorii de activitati 100% 100% 100% 100% 100% 

b) Procent 	populatie 	conectata 	Is 	servicille 	de 	colectare 	din 	Unitatile 	administrativ 	teritoriale 
membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009" 

100% 100% 100% 100% 100% 

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

. 	 _ 
100% 100% 

1.2. Masurarea ş i gestiunea cantitatii serviciilor prestate 

a) Num ă rul de recipiente de precolectare distribuite, pe tipuri si dimensiuni, ca urmare a solicit ă rilor, 
raportat la num ă rul total de solicit ă ri 

90% 95% 100% 100% 100% 

b) Num ă rul anual de sesiz ă 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) Num ă rul anual de sesiză ri din partea agentilor de s ă n ă tate public ă  raportat Is 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 	prostate, 	raportat 	la 	totalul 
reclamatillor privind cantltatile de servcii prostate, pe tpuri de activitati si categorii de utilizatori 

100% 100% 100% 100% 100% 

a) Procentul de solicitari de Is lit. d) care au fost rezolvate in mai putin de 5 zile lucratoare 80% 80% 80% 80% 80% 
f) Cantitatea de deseuri colectata separat raportata Is cantitatea totals de deseuri municipale 
colectate 

20% 20% 20% 20% 20% 

g) Cantitatea  totals de deseuri 	scrtate 	si valorificate 	raportata 	Is cantitatea totals 	de deseuri 
munlcipale colectate 

12% 12% 12% 12% 12% 

h) Penalitatile contractuale fatale apficate de autoritatile adrninistratilor publLce locale membre ale 
Asocratiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009" raportat Is valoarea prestatiel, pa activitati 0% 0% 0% 0% 0% 
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i) Cantitatea de deseuri colectata din locurile neamenajate raportata  Is cantitatea totala de deseuri 
municipal& colectate 

10% 7% 40/0 2% 5% 

j) Numă rul de reclamatii rezolvate privind calitatea activitatii prestate, raportat la numarul total de 
reclamatii privind calitatea activitatii prestate, pe tipuri de activitati at categorii de utitizatori 

100% 100% 100% 100% 100% 

k) Procentul de solicitari de la liters])  rezo!vate in mai putin de 2 zile calendaristice 80% 80% 80% 80% 80% 
I) Valoarea rezultata din valorificarea deseurilor reciclabite raportata  Is valoarea totala aferenta 
activitatii de colectare a cleseurilor (total facturat) 

2,3% 2,5% 2,6% 2,6% 2,6% 

1.3. Raspunsuri la solicitarile scrise ale utilizatorilor 

a) Num ă rui de sesizari scrise raportat  Is numarul total de utilizatori,  pa  activitati si categorii de 
utilizatori 

1% 1% 
- 

1% 
7 

1% 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% 
Indicator! garantgi 

2.1. Indicator' garantati prin licenta  deRrsstare a serviciului de salubrizare 
a) Num ă rul de sesiză ri scrise privind nerespectarea de că tre operator a obfigatiilor din licentă : I 	0 0 0 0 0 
b) num ă rul 	de 	Tncă lcă ri 	ale 	obligatiilor 	operatorului 	rezultate 	din 	analizele 	si 	controalele 
orRanismelor abilitate 

0 0 0 0 0 

2.2. kIndicatori a c ă ror nerespectare atrage penalit ă ti conform contractului de delegare 

a) Num ă rul de utilizatori care au primit despă gubiri datorate culpei operatorului sau dac ă  s-au 
Imboln ă vit din cauza nerespectă rii conditiilor de prestare a activitatii 

0 0 0 0 	0 

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

0 % 0% 0% 0% 	0% 

1 
c) Numarul de neconformitati constatate de autoritatea publica locals a 	  0 0 0 0 	0 
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ANEXA 1.2 - INDICATOR! 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 

Descrieretunitate de masurare 
Valori propuse/ 

interval de valori 

1 Indicatori tehnici 
k..+011LILCALG0 Li 	1 lIG 1101 LID, 111GL01, 	pielow, yi OLILACI 1.1111 UGyGL./111G 

Colectarea munidpale, colectate separat, ca procentaj din cantitatea total ă  generata de 
separată  a de ş euri de hate, metal, plastic ş i sticl ă  din de ş eurile municipale. 
deseurilor Cantitatea de de ş euri de h ă rtie, metal, plastic ş i sticl ă  din de ş eurile 60% pentru anul 2021 

municipale municipale colectate separat reprezint ă  cantitatea acceptat ă  Intr-un an 
prevă zute la art. 17 calendaristic de că tre statia/statiile de sortare. 

alin. (5) lit, a) din Cantitatea total ă  generată  de de ş euri de h ă rtie, metal, plastic ş i sticl ă  din 
OUG de ş eurile municipale se calculeaz ă  pe baza determin ă rilor de compozilie 

nr.92/2021(h ă rtie, 

metal, plastic si  
realizate de că tre operatorul de salubrizare. 

În lipsa determin ă rilor de compozitie a de ş eurilor municipale, cantitatea de 70% incepand cu anul 

sticl ă  din deş eurile de ş euri de h ă rtie, metal, plastic ş i sticl ă  din deş eurile municipale se 2022 

municipale consideră  a fi 33%. 

colectate separat) la nivelul Unitatilor administrativ teritoriale membre ale Asodatiei de 
n,,,,,,,i+,,e, 1.,4,,,--,,-,i+,—L pqn -rnrion 



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

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „ECOO 2009" 

INDICATORI FARA PENALITATI 

Nr. 
Ort. 

Titlu Descriereiunitate de masurare 
Valori propuse/ 

interval de valori 
Comentarii 

1 Indicatori de performanta 

1,1 

Eficienta in cresterea 
parametrilor de calitate 
revazuti de Contractelor 
cu Utilizatorii 

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

— 

minim 95% 

In conformilate 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 Intercomunitara „ECOO 2009" 

100% Datele aunt folosite in 
scopuri de monitorizare 

2,2 
Deseuri voluminoase 
colectate separat 

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

75—  100 % 
Datele aunt folosite in 

scopuri de monitorizare  

2,3 

Deseuri voluminoase 
colectate separat trimise 
la tratare/valorificare/ 
depozitare 

Cantitatea de deseuri voluminoase colectate separat trirnisa la 
tratare/valorificare/depozitare ca procent din cant[tatea totals co[ectata de 
deseuri voluminoase colectate in Unitatile administrativ teritoriale membre 
ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „EDO() 2009"(%) 

minim 90% 
Datele  aunt  folosite in 
scopuri de monitorizare 



ANEXA  14- INDICATOR! DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE 
ACTIVITATILE DE TRATARE SI SORTARE A DE Ş EURILOR, IN UNITATILE ADMINISTRATIV TERITORIALE 

MEMBRE ALE ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „ECOO 2009" 

INDICATORI OPERATIONAL! 

Nr. 

Crt. 
Titiu 

I 
rn Descriere/unitate de 	asurare 

Valor! propusel 
interval de valori 

1 Indicatori de performanta 

1,1 
Operarea instalatiei de tratare mecano- 

biologic a 

Cantitatea total ă  de deeuri de h ă rtie, metal, plastic 
si sticla Irimise anual Is reciclare ca procentaj din 
cantitatea totala de deseuri acceptat ă  la statia de 
tratare mecano-biologica. 

minim 3% 

1,2 
Operarea instalatiei de tratare mecano-

biologic ă  

Cantitatea total ă  de deseuri eliminat ă  final prin 
depozitare ca procent din cantitatea total ă  acceptat ă  
Is depozit in vederea tral ă rii 

maxim 57% 

2 

Eticientil in so rta re 

Cantitatea totala de deseuri trirnise la reciclare 

ca procent din cantitatea total ă  de 

cieseuri acceptat ă  la Statille de sortare (%) minim 75% 



ANEXA  1.5- INDICATOR! 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. 

Titlu Descriere/unitate de masurare 
Valori propuse/ 
interval de valori 

Colectarea 
deseurilor din 
constructii si 

demolari 

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

nivelul Unitatilor administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009" (A) 

minim 70% incepand 
cu anuf 2020 



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  
Abandonarea sau depozitarea de ş eurilor menajere ş i stradale, a molozulei ş i a ambalajelor 
pa spatiile verzi, c ă ile de cornunicatie, in locurile publ ice sau Ti, alte locuri dec ă t cele special 

amenajate 

Legea 101 / 2006, Art. 
30, atin (7) 

Operator/ 
Utilizator 

500- 5000 

2 
Amplasarea recipientelor de precolectare in alto locuri dec ă t cele stabilite sau mutarea lor in 
locuri nepermise 

Loges 101 / 2006, Ad. 
30, alin (7) 

Operator/ 
Utilizator 

500  -5000 

3 
Depozitarea de ş eurilor pe platforrnele autonzate in afara recipientilor ş i nementinerea 
cură teniei pe platforme sau in jurul reciplentilor 

Legea 101 / 2006, Art. 
30, alin (7) 

Operator/ 
Utilizator 

600 - 6000 

4 
Neasigurarea  sac obstructionaroa caller de acces a mijloacelor de transport pentru ridicarea 
recipientilor 

Legea 101  12006, Art. 
30, alin (7) 

Utilizator 500- 5000 

5 
Utilizarea co ş urilor de gunoi stradale In alte scopuri dec ă t depozitarea de c ă tre pietoni a 
de ş eurilor de dimensiuni mid i 

Legea 101  12000, Art. 
30, Olin (7) 

Lltilizator 500 - 6000 

6 
Utilizarea dispozitivelor de precolectare in alto scopuri decal cele pentru care au fost 
destinato 

Legea 101  12006, Art. 
30, alin (7) 

Operator/ 
Utilizator 

500 - 6000 

7 Deteriorarea  sac distrugerea cu buna ş tiintă  a dispozitivelor de precolectare a de ş eurilor 
Loges 101  12006, Art. 

30, alin (7) 
Operator/ 
Utilizator 

500- 6000 

8 
Neigienizarea dup ă  fiecare goitre a recipientilor ş i neefecluarea dezinfectiei lunare la 

platformele de colectare 

Legea 101  /2000, Art. 
30, alin (7) 

Operator 500  -5000 

9 

Neefectuarea sac efectuarea necorespunz ă toare de c ă tre persoanele fizice sau juridice a 
operatiilor de mentinere a cur ă tentei, irl ă turare a z ă pezii, ghetii sac poleiului, a trotuarelor si 
rigolelor, (inclusiv a gratarelor gurilor pluviale) de pa proprietate aprivata p ă n ă  la limita cu 
proprietatea publica 

Legea 101 / 2006, Art. 
30, alin (7) 

Utilizator 500  -5000 

10 Blocarea gurilor pluviale prin depozitarea de de ş euri, Omani sau moloz 
Legea 101 / 2006, Art. 

30, alin (3) 
Utilizator 500 - 5000 

11 

Depozitarea materialelor de constructli pa domenlul public sac privet al Unitafilor 
administrativ teritoriale membre ale Asociaiiei de Dezvoltare lntercomunitara ECOO 2009", 
fara aprobarea prealabila a Autoritatilor publice locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara ECOO 2009" 

Loges 101 /2006, Art. 
30, alin (7) 

Utilizator 500  -5000 

12 

Depozitarea in locuri special amenajato pontw colectarea deseurilor municipale sau pa 
dorneniul public sau privat al Unitatilor adminrstrativ teritoriale membre ale Asociatiei de 
Dezvoltare lntercomunitara ,,ECOO 2009", a unor deseuri sac obiecte cu volum mai mare de 
2 mc sac cu una din dimensiuni mai mare de 2,6 m 

Legea 101  /2006, Art. 
30, Olin (7) 

Ufilizator  500 -  6000 

13 
Organizarea necorespunzatoare a santierelor de constructij Fin lipsa imprejmuirii, 
nementinerea curateniei, raspandirea prafului, necuratarea rotilor Is milloacele de transport 
la iesirea din santier 

Legea 101  /2006, Art. 
30, alin (7) 

Uti!izator 1.000 - 5000 

14 
Utilizarea reciplentilor pentru deseurile reciclabile h alte scopuri decat cele pentru care sunt 
destinate 

Legea 101  /2006. Art. 
30, alin (7) 

1...Itilizator  500- 5000 

15 
Neridicarea cadavrelor de animate de catre firmele specializate Is termenele prevazute in 
contracte Si neofectuarea dezinsectiei In locurile de undo au feat ridicate cadavrele 

Legea 101 / 2006, Art. 
30, alin (7) 

Operator 500 - 5000 



16 Intretinerea necorespunzatoare a mijloacelor de transport a deseurilor municipale colectate 
Legea 101  /2005,  Ari. 

30, alin (7) 
Operator 1.000 — 5000 

17 Lipsa echiparnentului de lucru si a ecusonului pentru personaiul operatorului 
Legea 101 / 2006, Art. 

30, alin (7) 
Operator 1.000 — 5000 

18 Nerespectarea graficelor de colectare a deseurilor municipaie 
Legea 101 / 2006, Art. 

30, alin (7) 
Operator SOO — 6000 

19 
impiedicarea oPeratorilor de a efectualucrarile de dezapezire p6n blocarea strazilor si 
trotuarelor cu autovehiculelor parcate in locuri neper ă irse sau cu marfuri si ambalaje 

Legea 101 / 2006, Art. 
30, alin (7) 

Utilizator 500 - 5000 

20 Deversarea de rezicluuri lichide  pa  spatiile publice 
Legea 101 / 2006, Art. 

30, alin (7) 
Utilizator  500 -  5000 

21 
Neluarea m ă surilor de salubrizare si imprejmuire a terenurilor neocupate din intravilan de 
catre proprietari 

Legea 101 / 2006, Art. 
30, alin (7) 

Utilizator 1.000 — 5000 

22 
Cre ş terea de pă să n si anIrnale In adaposturi improvizate si/sau neigeirgzate, generatoare de 
disconfort 

Legea 101  /2006, Art. 
30, alin (7) 

Utilizator 1.000 — 6000 
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REFERAT DE APR OBARE 

privind modificarea  i completarea Anexei nr. I la Hot ă rtirea Consiliului Judetean Ialomi ţ a nr. 34 din 
10.02.2022 privind avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare ş i a Caietului de sarcini 
pen tru activitatea de colectare separat ă  si transport separat al de ş eurilor municipale ş i al deşeurilor 
similare in unit ă tile adtninistrativ - teritoriale membre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercom unitar ă  

„ECOO 2009", Jude(ullalomi ţ a şi acordarea unui mandat special reprezentantului legal al Judefului 
Ialomiţa să  voteze in AGA ADI ECOO 2009 aceste documente 

Prin proiectul de hotdră re supus dezbaterii se propune Plenului Consiliului Judeţean Ialomiţa 
modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Hotă rarea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 34 din 10.02.2022 
privind avizarea Regtdamentului serviciului public de salubrizare si a Caietului de sarcini pentru activitatea 
de colectare separată  si transport separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare în unit:4de 
administrativ - teritoriale membre ale Asociaţ iei de Dezvoltare Intercomunitară  „ECOO 2009", Judeţ ul 
Ialomiţa ş i acordarea unui mandat special reprezentantului legal al Judeţ ului Ialomita să  voteze in AGA AD1 
ECOO 2009 aceste documente. 

Asocia ţ ia a fost infiin ţ atd in anul 2009 de că tre mai multe unităţ i administrativ teritoriale din zona de 
est a judeţ ului lalomiţa. Conform Stat utul Asocia ţ iei, aceasta a fost constituitei in scopul 
organ iză rii, reglementă rii, finanţă rii exploată rii, monitoriză rii ş i gestiondrii ín comun a serviciului de 
salubrizare pe raza de competenţă  a unikiţ ilor administrativ teritoriale membre. in acest sens, a fast 
infiinţ atd in anul 2011 societatea comerciald AD1 ECOO 2009 SRL, operator in domeniul serviciilor de 
salubritate diruia, la data de 29.08.2011, in condiţ iile Legii nr. 5112006 privind serviciile comunitare de 
utilităţ i publice, republicatd, cu modific ă rile vi completă rile ulterioare, Asocialia i-a delegat serviciul public 
de colectare deseuri nepericuloase din fiecare localitate componentd a Asociatiei. 

Codul administrativ conferd atribuţ ii unui consilitt judeţean in domeniul serviciilor comunitare de 
utilitate publică  de interes judeţ ean, acesta avand obligaţ ia de a sprijini autorităţ ile publice locale in 
fitrnizarea cdtre cetăţ eni a servicidor utilitate publică , inclusiv cele de salubrizare. 

Prin Hotă ră rea Consiliului Judeţean Ialomiţ a nr. 105 din 11.06.2021 s-a aprobat asocierea Unităţ ii 
Administrativ Teritoriale Judeţul Ialomiţa cu unităţ ile adrninistrativ teritoriale componente ale Asociaţ iel de 
Dezvoltare Intercomunitară  "ECOO 2009", in vederea participdrii la patrimoniul Asocial-lei, in calitate de 
membru asociat cu drepturi depline. De asemenea, prin Hotdră rea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 106 din 
11.06.2021 Judeţ ul Ialomiţa s-a asociat cu unită tile administrativ teritoriale componente ale operatorului SC 
ADI ECOO 2009 SRL, in vederea participcirii la capitalul social al acestuia, in calitate de asociat cu 
drepturi depline. 

Potrivit prevederilor art. 8 alin. (3) lit. i) coroborat cu art. 10 al/n. (5) din Legea 51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilităţ i publice, republicatd, Cu modificdrile vi complet ă rile ulterioare, este necesar 
avizul autorită iii deliberative pentru Regulamentul serviciului public de salubrizare. 

Astfel, urmare a modificdrilor legislative in domeniul sahtbriz ă rii, respectiv intrarea in vigoare a 
0.U.G. 133/2022 pentru modificarea .ş i completarea 0. U G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, precurn 
si a Legii serviciului de salubrizare a localităţ ilor nr. 101/2006, prin care an fast introduse i activităţ i de 
transfer, tratare vi depozitare, este necesar ea Regulamentul serviciului public de salubrizare să  fie modificat 



PREŞEDINTE 
MARIAN P 

completat in consecin ţă . Av ă nd in vedere cek men ţ ionate ş i faptul că  modificarea ş i completarea 
Regulamentului men ţ ionat se aprobă  si in A.G.A. ADI ECOO 2009, se impune acordarea unui mandat 
special din partea autorităţ ilor deliberative a unităţ ilor administrativ teritoriale pentru aprobarea la nivehtl 
asociaţ iei de dezvoltare intercomunitară  a modifică rilor i completă rilor men ţ ionate. 

Constată nd că  stint indeplinite condiţ iile de legalitate ş i oportunitate, propun Consiliului Judeţ ean 
Ialomiţa adoptarea hotă rdrii in forma ş i conţ inutul prezentate in project. 

Tehnoredactat, 
Cristian IMureann 
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RAPORT 

la proiectul de hot ă rAre privind modificarea ş i completarea Anexei I din Hot ă rfirea Consiliului 
Judeţ ean Ialomi ţ a nr. 34 din 10.02.2022 privincl avizarea Regulamentului serviciului public de 

salubrizare ş i a Caietului de sarcini pentru activitatea de colectare separat ă  ş i transport separate al 
deş eurilor municipale ş i al de ş eurilor similare In unit ăţ ile administrative teritoriale membre ale 

Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009", Jude ţ ul Ialomiţ a ş i acordarea unui mandat 
special reprezentantului legal al Jude ţ ului Ialomi ţ a să  voteze In AGA AD! ECOO 2009 aceste 

documente 

Asociaţ ia a fost inflintat ă  in anul 2009 de c ă tre mai multe unia ţ i administrativ teritoriale din zona de 

est a judetului lalomi ţ a. Conform Statutul Asociatiei, aceasta a fost constituit ă  in scopul infiint ă rii, 

organiză rii, reglement ă rii, finanţă rii exploată rii, monitoriz ă rii i estion ă rii in comun a serviciului de 

salubrizare pe raza de competen ţă  a unităţ ilor administrativ teritoriale membre. in acest sens, a fost inflin ţ ată  

in anul 2011 societatea comercial ă  ADI ECOO 2009 SRL, operator in domeniul serviciilor de salubritate 

c ă ruia, la data de 29.08.2011, in conditiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilit ăţ i publice, 

republicat ă , cu modific ă rile i complet ă 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 Hot ă ră rea Consiliului Jude ţ ean lalomita nr. 105 din 11.06.2021 s-a aprobat asocierea Unit ă tii 

Administrativ Teritoriale Jude ţ ul lalomi ţ a cu unită tile administrativ teritoriale componente ale Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitar ă  "ECOO 2009", in vederea particip ă rii la patrimoniul Asocia ţ iei, in calitate de 

membru asociat cu drepturi depline. De asemenea, prin Hot ă ră rea Consiliului Judetean Ialomila nr. 106 din 

11.06.2021 Jude ţ ul Ialomita s-a asociat cu unit ă tile administrativ teritoriale componente ale operatorului SC 

ADI ECOO 2009 SRL, in vederea particip ă rii la capitalul social al acestuia, in calitate de asociat cu drepturi 

depline. 

in urrna modific ă rilor legislative in domeniul salubriz ă rii, prin OUG 133 / 2022 pentru modificarea si 

completarea Ordonantei de urgen ţ a a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul de ş eurilor, precum ş i a Legii 



serviciului de salubrizare a localit ăţ ilor nr. 101/2006, pe lâng ă  activit ăţ ile de colectare, transport ş i sortare au 

fost ad ă ugate i activit ăţ i de transfer, tratare ş i depozitare a de ş eurilor. 

Potrivit prevederilor art. 8 aim. (3) lit. i) coroborat cu art. 10 alin. (5) din Legea 51/2006 privind 

serviciilor comunitare de utilit ăţ i publice, republicat ă , cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, este necesar 

avizul autorităţ ii deliberative pentru Regulamentul serviciului public de salubrizare in unit ăţ ile administrative 

teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009", Jude ţ ul Ialomita ş i de 

asemenea, se impune ş i acordarea unui mandat special din partea autorit ă tilor deliberative a unit ăţ ilor 

administrativ teritoriale pentru aprobarea la nivelul asocia ţ iei de dezvoltare intercomunitar ă  a documentelor 

men ţ ionate. 

Faţ a de cele prezentate mai sus, prin proiectul de hot ă rdre supus dezbaterii se propune Plenului 

Consiliului Judeţ ean lalomi ţ a avizarea Regulamentului 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 deş eurilor 

similare in unit ăţ ile administrative teritoriale membre ale Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 

2009"; Judeţ ul Ialomiţ a i acordarea unui mandat special reprezentantului legal al Jude ţ ului Ialomi ţ a să  

voteze in AGA ADI ECOO 2009 aceste documente. 

Director executiv adjunct, 
Stanciu Mariana 

Consilier, 
Marcu Georgiana-Elena 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55

