ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTARARE
privind modificarea si completarea Regulamentului Serviciului Public de
Salubrizare a localitatii
Consiliul local Sfantu Gheorghe, judet Ialomita intrunit in sedinta ordinara din data
de .................
Avand in vedere :
- nota de control a ANRSC nr.47 din 23,05,2019 prin care s-a dispus masura actualizarii
Regulamentului de salubrizare conform reglementarilor in vigoare,
- referatul de aprobare si motivare al primarului comunei Sfantu Gheorghe inregistrat la
nr.3693 din 06,08,2019
- raportul referentului din cadrul compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului
inregistrat la nr............ din ................
Examinand:
- raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism,protectie
mediu si turism nr……………… din ……………….
-avizul de legalitate al secretarului comunei inregistrat la nr. ……….. din ……………….
In conformitate cu :
- prevederile art.1 alin.(1) si alin.(2) lit.e) , art.28 alin.(2) ,lit.a) din Legea nr.51/2006 a
serviciilor comunitare de utilitati publice , republicata , modificata si completata ulterior,
- prevederile art.2, alin.(1) si (2) , art.5 si 6,art.8 ,art.12,alin.(1) , lit.a) si alin.(3) din
Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor , republicata , modificata si
completata,
- prevederile Ordinului nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
salubrizare a localităţilor
- prevederile art.17 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor , republicata,
modificata si completata ulterior ,
- prevederile art. 20,alin.(5) din OUG nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje
- prevederile OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu
In temeiul art.129 alin.(2), lit.b) si d) , alin.(7) lit.n) si art.196 alin.(1) lit.a) din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului serviciului de
salubrizare a localitatii, în conformitate cu Regulamentul-cadru din 2015 al serviciului de
salubrizare a localităților aprobat de către ANRSC.
Art. 2. Se aprobă modificarea art. 18 din Regulamentul serviciului de salubrizare,
care va avea următorul conținut:
„(1) Modul de colectare a deșeurilor reziduale în zona de case se schimbă din puncte de
colectare în sistem „din poartă în poartă” (instrumentul „plătește pentru cât arunci”).
(2) În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, beneficiarilor serviciului de
salubrizare li se va pune la dispoziție opțiunea aplicării instrumentului economic „plătește
pentru cât arunci”. Rolul implementării acestui instrument este pe de o parte de a stimula

prevenirea generării deșeurilor și, pe de altă parte, stimularea colectării separate a
deșeurilor reciclabile. Acest instrument se va aplica atât pentru deșeurile reziduale din
deșeurile menajere, cât și pentru deșeurile reziduale din deșeurile similare, fie prin
reducerea
frecvenței
de
colectare,
fiind
prin
micșorarea
volumului
recipientului/recipientelor de colectare.
(3) În cazul beneficiarilor casnici (populație) din aria de delegare instrumentul menționat
se va aplica după cum urmează:
 în mediul rural se va asigura posibilitatea reducerii frecventei de colectare a
deșeurilor reziduale de la 52 ori/an la 24 ori/an;
 în mediul urban, zona de case se va asigura posibilitatea optării pentru un recipient
pentru colectarea deșeurilor reziduale de capacitate mai mică (60 l sau 90 l în loc
de 120 l);
 în mediul urban, zona de blocuri se va reduce numărul containerelor pentru
colectarea deșeurilor reziduale;
(4) În cazul utilizatorilor non-casnici (operatori economici și instituții) aplicarea
instrumentului economic „plătește pentru cât arunci” se va face în funcție de volumul
recipientelor de colectare a deșeurilor reziduale. Astfel, tariful de salubrizare care va fi
plătit pentru deșeurile similare va fi proporțional cu volumul recipientului/recipientelor de
colectare a deșeurilor reziduale.
(5) Colectarea deşeurilor "din poartă în poartă" se realizează cu următoarele frecvenţe de
colectare:
a) pentru deşeurile reciclabile uscate, o dată la două săptămâni;
b) pentru deşeurile biodegradabile şi reziduale, o dată pe săptămână.
(6) Colectarea din punctele de colectare se realizează cu următoarele frecvenţe de
colectare:
a) pentru deşeurile reciclabile uscate, o dată la 3 zile;
b) pentru deşeurile biodegradabile şi reziduale:
1. zilnic, în perioada 1 aprilie - 30 septembrie, în zona centrală, de la sectorul alimentar,
hoteluri, pieţe, spitale, grădiniţe şi creşe şi o dată la două zile în celelalte cazuri;
2. o dată la cel mult 3 zile, în perioada 1 octombrie - 31 martie.
(7) Beneficiarii serviciului au posibilitatea de a solicita, după caz, un număr mai redus de
recipiente pentru colectarea deșeurilor reziduale, recipiente cu volum mai mic sau
reducerea frecvenței de colectare a deșeurilor reziduale.
(8) Numărul de recipiente de colectare a deşeurilor municipale se stabileşte conform
tabelului nr. 2 din Standardul SR 13387:1997, Salubrizarea localităţilor. Deşeuri urbane.
Prescripţii de proiectare a punctelor pentru precolectare.”
Art. 3. Se aprobă adăugarea Secţiunii 9 1 cu denumirea “Administrarea depozitelor
de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale ” în Regulamentul
serviciului de salubrizare, care va avea următorul conţinut:
Art. 4. Se aprobă modificarea literei b) de la alin. 3 din cadrul art. 99 din
Regulamentul serviciului de salubrizare, care va avea următorul conținut:
„b) spaţiile deschise ale persoanelor fizice şi juridice, în cazul tratamentelor de dezinsecţie
care se execută de pe aliniamentul stradal, adiacent acestor spaţii, cu utilaje adecvate .”
Art. 5. Se aprobă eliminarea lit. c) de la alin. 5 din cadrul art. 99 din Regulamentul
serviciului de salubrizare.

Art. 6. Se aprobă adăugarea alin. 9 la art. 99 din Regulamentul serviciului de
salubrizare, care va avea următorul conţinut:
“(9) În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, documentele de lucru pentru
executarea tratamentelor prevăzute la alin. (5) lit. a), b), d)-f) se confirmă de către
reprezentanţii asociaţiei.”
Art. 7. Se aprobă modificarea alin. 1 de la art. 101 din Regulamentul serviciului de
salubrizare, care va avea următorul conţinut:
“(1) În ceea ce priveşte frecvenţa, dezinsecţia pentru combaterea ţânţarilor se execută:
a)lunar, în sezonul cald, pe spaţiile deschise prevăzute în programul unitar de acţiune, prin
aplicarea de tratamente multiple pentru combaterea ţânţarilor adulţi şi a larvelor de
ţânţari;
b)minimum 3 tratamente pe an şi ori de câte ori este nevoie, corespunzător concentraţiei
şi tipului de substanţe insecticide ce urmează a fi utilizate în spaţiile comune închise ale
clădirilor, inclusiv subsoluri umede sau inundate şi metrou .”
Art.8. Se aprobă adăugarea alin. 3 şi alin. 4 la art. 101 din Regulamentul serviciului
de salubrizare, care vor avea următorul conţinut:
“(3) Numărul de tratamente care se efectuează lunar, prevăzute la alin. (1) lit. a), precum
şi numărul de tratamente care se efectuează anual, prevăzute la alin. (1) lit. b), se
stabilesc prin programul unitar de acţiune. înainte de elaborarea programului unitar de
acţiune, fiecare autoritate a administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţie de
dezvoltare intercomunitară solicită Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare MedicoMilitară «Cantacuzino» recomandările necesare pentru stabilirea numărului de tratamente.
În cazul în care institutul nu răspunde în maximum 30 de zile de la data primirii solicitării,
se consideră că nu sunt necesare recomandări, iar autoritatea administraţiei publice
locale/asociaţia de dezvoltare intercomunitară stabileşte numărul de tratamente, la
propunerea operatorului, fără a se reduce numărul de tratamente de dezinsecţie executate
în anul anterior.
(4) În situaţia în care, după aprobarea şi punerea în aplicare a programului unitar de
acţiune, evoluţia vectorilor supuşi tratamentelor de dezinsecţie impune recomandări noi
din partea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino»,
acestea se vor implementa prin modificarea programului unitar de acţiune.”
Art. 9. Se aprobă modificarea lit. b) de la art. 102 din Regulamentul serviciului de
salubrizare, care va avea următorul conţinut:
“b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puţin o dată pe trimestru şi ori de
câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar, cu respectarea prevederilor legale
referitoare la siguranţa alimentului;”
Art. 10. Se aprobă adăugarea alin. 4 la art. 105 din Regulamentul serviciului de
salubrizare, care va avea următorul conţinut:
“(4) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), operaţiunile de dezinsecţie, dezinfecţie şi
deratizare la obiectivele care nu fac parte din programul unitar de acţiune pot fi prestate şi
de operatori economici autorizaţi în baza reglementărilor emise de autorităţile
administraţiei publice locale.”
Art. 11. Se aprobă modificarea lit. e) de la art. 111 din Regulamentul serviciului de
salubrizare, care va avea următorul conţinut:
“e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza
unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau

contract de delegare a gestiunii; în cazul activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare,
exclusivitatea se limitează la obiectivele din programul unitar de acţiune.”
Art.12. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin grija secretarului
general al comunei Sfantu Gheorghe.
Art.13. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul localitatii prin
serviciile subordonate .

INITIATOR,
Primar – Teculescu Petru Madalin

