
                                                                                          

ROMÂNIA

JUDEŢUL IALOMIŢA

COMUNA SCÂNTEIA

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Regulamentului de funcţionare al Serviciului de salubrizare în
unităţile administrativ-teritoriale membre ale  ADI „SALUBRIS GROUP 2010,” în care îşi desfăşoară

activitatea operatorul S.C. Selectiv Deşeuri 2010 S.R.L

        CONSILIUL LOCAL SCÂNTEIA  Județul Ialomița   intrunit in sedinta ordinară, astazi .............
         Avand în vedere:  
      -  prevederile art. 22 alin. 4, teza a 2-a din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
      - prevederile art. 12 alin. 3 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
                   Examinând:
- referatul de aprobare al Primarului - Ilie Georgeta,   prin care se motiveaza necesitatea adoptarii 
acestei hotarari;
- Hotărârea ADI „ SALUBRIS GROUP 2010” nr. 2 din 26.01.2020;
- raportul compartimentului achiziţii publice;
   - avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Scânteia;
                   În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2, lit. d),  coroborat cu cele ale alin. 7, lit. n) şi ale art. 139
alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se modifică şi se completează Regulamentului de funcţionare al Serviciului de salubrizare
în unităţile administrativ-teritoriale membre ale  ADI „SALUBRIS GROUP 2010,” în care îşi desfăşoară
activitatea operatorul S.C. Selectiv Deşeuri 2010 S.R.L, conform Anexei, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

              Art. 2. Primarul comunei Scânteia prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.

Iniţiator       Avizează

    Primar: Ilie Georgeta Secretar: David Carmen Georgiana



Nr. 13/27.01.2020

Anexa la PH nr. 13/27.01.2020

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ADI “SALUBRIS GROUP 2010”
Cod fiscal 27750977
GRIVITA, Str. Primaverii, nr. 4, jud. Ialomița

HOTĂRÂREA NR. ______
din data de _______________

Privind actualizarea și modificarea Regulamentului serviciului de salubrizare al ADI “SALUBRIS
GROUP 2010” , în conformitate cu Regulamentul-cadru din 2015 al serviciului de salubrizare a

localităților aprobat de către ANRSC 
Adunarea Generală a Asociaților, având în vedere:

 Dispozițiile art. 5 din Statutul Asociației, prin care se stabilește competența acesteia de
întocmire  și  modificare  a  Regulamentului  serviciului  de  salubrizare  al  ADI  “SALUBRIS
GROUP 2010”.

 Îndeplinirea condiţiei de cvorum reglementată  la art. 20 din Statutul Asociaţiei.
 Dispozițiile  Legii  nr.  51/2006  privind  serviciile  comunitare  de  utilități  publice,  cu

modificările și completările ulterioare;
 Dispozițiile  Legii  nr.  101/2006  privind  serviciul  de  salubrizare  a  localităților,  cu

modificările și completările ulterioare;
 Dispozițiile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și

completările ulterioare;
 Cu un număr de _______ voturi,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1.  Se aprobă actualizarea și modificarea Regulamentului serviciului de salubrizare al ADI
“SALUBRIS GROUP 2010”,  în conformitate  cu Regulamentul-cadru din 2015 al  serviciului  de
salubrizare a localităților aprobat de către ANRSC.



Art. 2. Se aprobă modificarea art. 19 din Regulamentul serviciului de salubrizare, care va avea
următorul conținut:
„(1)  În  funcţie  de  sistemul  de  colectare  separată  adoptat  prin  strategia  de  dezvoltare  a
serviciului public de salubrizare a localităţilor, colectarea în containere şi recipiente a deşeurilor
menajere şi similare se realizează astfel:
a)deşeurile reziduale se colectează în recipiente de culoare gri/negru şi sunt de tip:
1.resturi de carne şi peşte, gătite sau proaspete;
2.resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frişcă);
3.ouă întregi;
4.grăsimi animale şi uleiuri vegetale (în cazul în care nu se colectează separat);
5.excremente ale animalelor de companie;
6.scutece/tampoane;
7.cenuşă de la sobe (dacă se ard şi cărbuni);
8.resturi vegetale din curte tratate cu pesticide;
9.lemn tratat sau vopsit;
10.conţinutul sacului de la aspirator;
11.mucuri de ţigări;
12.veselă din porţelan/sticlă spartă, geamuri sparte.
b)deşeurile biodegradabile se colectează în recipiente de culoare maro şi sunt de tip:
1.resturi de fructe şi de legume proaspete sau gătite;
2.resturi de pâine şi cereale;
3.zaţ de cafea/resturi de ceai;
4.păr şi blană;
5.haine vechi din fibre naturale (lână, bumbac, mătase) mărunţite;
6.coji de ouă;
7.coji de nucă;
8.cenuşă de la sobe (când se arde numai lemn);
9.rumeguş, fân şi paie;
10.resturi vegetale din curte (frunze, crengi şi nuiele mărunţite, flori);
11.plante de casă;
12.bucăţi de lemn mărunţit;
13.ziare, hârtie, carton mărunţite, umede şi murdare.
c)deşeurile reciclabile de tip hârtie şi carton, curate şi mărunţite, se colectează în recipiente de
culoare albastră;
d)deşeurile reciclabile din material de tip plastic şi metal se colectează în recipiente de culoare
galbenă;



e)deşeurile  reciclabile  din  material  de  tip  sticlă  albă/colorată  se  colectează,  pe  culori,  în
recipiente de culoare alb/verde, nefiind permis amestecul sticlei cu deşeuri din materiale de tip
porţelan/ceramică.”

Art. 3. Se aprobă modificarea art. 21 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. 4. Se aprobă adăugarea Secţiunii 91 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.  821.  (1)  Depozitarea  deşeurilor  municipale  este  permisă  numai  în  depozite  amenajate
conform legislaţiei şi normelor tehnice în vigoare şi numai după obţinerea acordurilor, avizelor
şi autorizaţiilor prevăzute de legislaţie.
(2) Amplasarea şi înfiinţarea unui depozit de deşeuri, precum şi a altor instalaţii de eliminare se
fac ţinând seama de prevederile Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi ale Planului
naţional de gestionare a deşeurilor, precum şi de planurile de gestionare a deşeurilor la nivel
regional, judeţean sau al municipiului Bucureşti, după caz, cu luarea în considerare a oricărei
modificări sau completări ulterioare.
Art. 822. Depozitele zonale de deşeuri trebuie să deservească cel puţin 150.000 de locuitori, la
construirea acestora avându-se la bază abordarea regională a gestiunii deşeurilor.
Art. 823. Depozitele de deşeuri, precum şi alte instalaţii de eliminare se înfiinţează sub controlul,
conducerea sau coordonarea  autorităţilor  administraţiei  publice  ale  unităţilor  administrativ-
teritoriale  ori  asociaţiilor  de dezvoltare intercomunitară.  Consiliile  locale,  consiliile  judeţene,
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară
iau  măsurile  necesare  pentru  construirea  acestor  instalaţii  numai  pe  terenurile  aparţinând
domeniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale.
Art.  824.  Depozitele  de  deşeuri  şi  instalaţiile  de  eliminare  a  deşeurilor  trebuie  înfiinţate,
proiectate,  construite  şi  administrate  astfel  încât  să  se  realizeze  condiţii  de  împiedicare  a
eliminării şi diseminării poluanţilor în mediul natural: sol, ape de suprafaţă, ape subterane, aer
sau în mediul urban.
Art. 825. La înfiinţarea depozitelor de deşeuri se va ţine cont de:
a)distanţele de la perimetrul depozitului de deşeuri la zonele de locuit şi de agrement, cursuri de
apă, ape stătătoare şi la alte zone rurale sau urbane;
b)existenţa unor ape subterane, de coastă sau zone naturale protejate în regiune;
c)condiţiile geologice şi hidrogeologice din zona respectivă;
d)riscul producerii de inundaţii, tasări, alunecări de teren sau avalanşe;
e)protecţia naturii şi a patrimoniului cultural din regiune.



Art.  826.  La  proiectarea şi  realizarea depozitului  de deşeuri  se  vor avea în vedere condiţiile
meteorologice, luându-se măsurile adecvate pentru:
a)controlul apei provenite din precipitaţii care intră pe teritoriul depozitului;
b)evitarea pătrunderii apei de suprafaţă şi/sau a apelor subterane în deşeurile depozitate;
c)colectarea apei contaminate şi a levigatului, dacă în urma unei evaluări bazate pe analizarea
amplasamentului  depozitului  şi  a  deşeurilor  care urmează să fie depozitate se stabileşte  că
acestea prezintă un pericol potenţial pentru mediu;
d)tratarea apei contaminate şi a levigatului colectat din depozit conform standardelor adecvate
necesare pentru evacuarea acestora. Această prevedere nu se aplică depozitelor pentru deşeuri
inerte.
Art. 827. La depozitare vor fi îndeplinite următoarele condiţii:
a)prevederea  şi  respectarea  metodelor  şi  tehnicilor  adecvate  de  acoperire  şi  asigurare  a
deşeurilor; acoperirea şi asigurarea se fac zilnic;
b)în  cursul  operaţiunilor  de depozitare,  autovehiculele  de transport  al  deşeurilor  vor  circula
numai  pe  drumurile  amenajate  interioare  ale  depozitului.  Dacă  accesul  autovehiculelor  de
transport pe suprafaţa deşeurilor nu poate fi  evitat în mod temporar, se asigură condiţii  de
spălare şi dezinfectare a exteriorului autovehiculelor la ieşirea din depozit;
c)pe perioada exploatării depozitului se aplică măsuri de combatere a insectelor şi rozătoarelor
prin dezinsecţie şi deratizare;
d)organizarea  depozitului  va  asigura  protecţia  sănătăţii  populaţiei  în  general,  protecţia
sănătăţii  personalului  şi  protecţia  mediului;  se  acordă  atenţie  deosebită  împrejmuirii  şi
perdelelor de protecţie.
Art. 828. Depozitarea deşeurilor se face exclusiv în depozitele amplasate, construite, exploatate
şi  monitorizate,  conform  prevederilor  Hotărârii  Guvernului  nr.  349/2005,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, şi a celorlalte acte în vigoare, subsecvente acesteia.
Art. 829. Depozitul de deşeuri poate fi administrat numai după autorizare, conform legislaţiei în
vigoare.
Art. 8210. Administrarea şi exploatarea depozitului se realizează numai de operatori licenţiaţi de
A.N.R.S.C.
Art.  8211.  (1)  Protejarea  solului,  a  apelor  subterane  şi  a  apei  de  suprafaţă  pe  perioada
exploatării se realizează prin combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare a bazei
rampei, iar pe perioada postînchiderii se realizează prin combinarea unei bariere geologice şi cu
o impermeabilizare la suprafaţă.
(2) Bariera geologică trebuie să aibă o capacitate de atenuare suficientă pentru a preveni riscul
potenţial pe care depozitul îl poate prezenta pentru sol şi pentru apele subterane.
(3)  Sistemul  de  colectare  a  levigatului  şi  de  etanşeizare  trebuie  să  garanteze  faptul  că
acumularea de levigat de la baza rampei de gunoi este menţinută la nivelul minim posibil.



Art. 8212. (1) În depozitele de deşeuri, mai ales în acelea în care fracţiunea organică este mare,
se  va  acorda  o  atenţie  deosebită  controlului  asupra  gazelor  formate  în  depozit,  luându-se
măsurile necesare pentru a controla acumularea şi migrarea gazelor generate.
(2)  Gazul  generat  în  depozit  trebuie  colectat  pentru  a  fi  tratat  şi  apoi  utilizat.  Când  gazul
colectat nu poate fi utilizat pentru a produce energie, acesta trebuie ars.
(3) Operaţiile de colectare, tratare şi utilizare a gazelor generate în depozitele de deşeuri se
efectuează  astfel  încât  să  minimizeze  efectele  negative  sau  deteriorarea  mediului  şi  riscul
pentru sănătatea umană.
Art.  8213.  (1) În depozitele pentru deşeuri  nepericuloase pot fi  depozitate deşeurile reziduale
inerte  care  au  rezultat  în  urma  procesului  de  sortare,  de  tratare  mecano-biologică  şi  de
incinerare,  precum  şi  deşeurile  pentru  care  tratarea  nu  contribuie  la  reducerea  cantităţii
acestora sau a pericolelor pe care le prezintă pentru sănătatea umană ori pentru mediu şi nici
nu pot fi valorificate.
(2)  Depozitele  pentru  deşeuri  inerte  pot  fi  utilizate  doar  pentru  depozitarea  acestui  tip  de
deşeuri.
(3) Depozitele pentru deşeuri nepericuloase pot fi utilizate pentru depozitarea:
a)deşeurilor municipale;
b)deşeurilor  nepericuloase  de  orice  altă  origine  care  îndeplinesc  criteriile  de  acceptare  a
deşeurilor în depozitele pentru deşeuri  nepericuloase stabilite în conformitate cu prevederile
prezentului regulament-cadru şi a actelor normative în vigoare;
c)deşeurilor periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate etc.,  care se
comportă în ceea ce priveşte levigatul în mod similar cu deşeurile nepericuloase menţionate la
lit. b) şi care îndeplinesc condiţiile de acceptare relevante stabilite în conformitate cu prezentul
regulament-cadru  şi  cu  actele  normative  în  vigoare.  Aceste  deşeuri  periculoase  nu  se
depozitează în spaţii destinate deşeurilor nepericuloase biodegradabile.
Art. 8214. (1) Pentru a putea fi depozitate, deşeurile trebuie să îndeplinească condiţiile necesare
acceptării acestora în depozitele autorizate. Condiţiile de acceptare se stabilesc de operatorul
care administrează depozitul, în conformitate cu dispoziţiile actelor normative în vigoare.
(2)  Operatorii  care  administrează  depozitele  de  deşeuri  trebuie  să  stabilească  criteriile  de
acceptare a deşeurilor într-o anumită categorie de depozit pe baza analizei:
a)măsurilor necesare pentru protecţia mediului şi în special a apelor subterane şi a apelor de
suprafaţă;
b)asigurării funcţionării sistemelor de protecţie a mediului, în special cele de impermeabilizare şi
de tratare a levigatului;
c)protejării proceselor avute în vedere pentru stabilizarea deşeurilor în interiorul rampei;
d)protecţiei împotriva pericolelor pentru sănătatea umană.
(3) Criteriile de acceptabilitate bazate pe proprietăţile deşeurilor trebuie să cuprindă:
a)cerinţe referitoare la cunoaşterea compoziţiei;



b)limitări ale conţinutului în materie organică al deşeurilor;
c)cerinţe sau limitări privind gradul de biodegradabilitate a deşeurilor organice;
d)limitări ale cantităţii de componenţi specificaţi, posibil dăunători/periculoşi;
e)limitări ale nivelului potenţial şi estimat al levigatului în cazul anumitor componenţi, posibil
dăunători/periculoşi;
f)proprietăţi ecotoxicologice ale deşeurilor şi ale levigatului rezultat.
Art. 8215. Cheltuielile cu deschiderea, exploatarea, precum şi cele estimate pentru închidere şi
operaţiile  postînchidere  şi  postmonitorizare  pentru  o  perioadă  de  minimum 30  de  ani  sunt
acoperite de tariful practicat de operator pentru depozitarea tipurilor de deşeuri autorizate a fi
depozitate.
Art.  8216.  Pentru  exploatarea  depozitelor  de  deşeuri  operatorul  care  asigură  activitatea  de
administrare a depozitului trebuie să aibă documente relevante din care să rezulte:
a)categoria depozitului de deşeuri;
b)lista tipurilor definite şi cantitatea totală de deşeuri autorizată spre depunere în depozitul de
deşeuri;
c)gradul  de  pregătire  a  depozitului,  pentru  operaţiile  de  depozitare  a  deşeurilor  şi  pentru
procedurile de supraveghere şi control, inclusiv planurile pentru situaţii neprevăzute, precum şi
cerinţele temporare pentru închidere şi operaţiile postînchidere;
d)obligaţia operatorului de a informa cel puţin trimestrial autorităţile competente cu privire la:
1.tipurile şi cantităţile de deşeuri depozitate;
2.rezultatele programului de monitorizare;
3.toate  rezultatele  procedurilor  de  supraveghere  din  care  să  rezulte  respectarea  condiţiilor
impuse şi modul de comportare a diferitelor deşeuri în depozite;
e)controlul de calitate al operaţiilor analitice ale procedurilor de supraveghere şi control şi/sau
al analizelor menţionate obligatorii efectuate în laboratoarele de specialitate.
Art. 8217. (1) Operatorul care asigură operarea depozitului trebuie să aibă şi să întocmească o
documentaţie specifică urmăririi stării şi comportării depozitului în funcţie de factorii de mediu
şi de deşeurile depozitate.
(2)  Probele  prelevate  pentru  determinarea  unor  indicatori,  în  vederea  definirii  nivelului  de
afectare a calităţii factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate conform legii.
(3)  Din  punctul  de  vedere  al  deşeurilor  intrate  în  depozit  se  vor  consemna  în  rapoartele
operative zilnice următoarele:
a)cantităţile de deşeuri intrate în depozit pe tipuri de deşeu;
b)compoziţia deşeurilor intrate în depozit;
c)provenienţa deşeurilor;
d)data şi ora fiecărui transport;
e)locul de depozitare în cadrul depozitului.
(4) Operatorul care administrează depozitul trebuie să:



a)accepte introducerea în depozit numai a deşeurilor permise, menţionate în autorizaţie, şi să
respecte tehnologia de depozitare aprobată de autoritatea care a avizat înfiinţarea depozitului;
b)supravegheze  permanent  modul  de  depozitare  a  deşeurilor  sub  aspectul  stabilităţii  şi
etanşeităţii şi să efectueze măsurătorile necesare stabilite în prezentul regulament-cadru şi în
autorizaţie, pentru exploatarea în condiţii de siguranţă a depozitului;
c)exploateze la parametrii proiectaţi instalaţiile de depoluare cu care sunt dotate şi să se doteze
cu instalaţii pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc;
d)execute controlul şi monitorizarea emisiilor şi  imisiilor de poluanţi, prin laboratorul propriu
sau în colaborare cu alte laboratoare atestate;
e)nu permită accesul în incinta depozitului a persoanelor neautorizate.
Art. 8218. (1) În vederea depozitării deşeurilor la depozitele autorizate, operatorul care prestează
activitatea de transport a deşeurilor trebuie să aibă documentele necesare din care să reiasă că
deşeurile respective pot fi acceptate pentru depozitare în conformitate cu condiţiile stabilite de
operatorul  care  administrează  depozitul  de  deşeuri  şi  că  deşeurile  respective  îndeplinesc
criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament-cadru şi în actele cu caracter normativ în
vigoare.
(2)  Se  interzice  amestecarea  deşeurilor  în  scopul  de  a  satisface  criteriile  de  acceptare  la  o
anumită clasă de depozitare.”

Art.  5. Se  aprobă  modificarea  literei  b)  de  la  alin.  3  din  cadrul  art.  84  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. 6. Se aprobă eliminarea lit. c) de la alin. 5 din cadrul art. 84 din Regulamentul serviciului de
salubrizare.

Art. 7. Se aprobă modificarea lit. d) şi lit. e) de la alin. 5 din cadrul art. 84 din Regulamentul
serviciului de salubrizare, care vor avea următorul conţinut:
“d) reprezentanţii instituţiilor publice din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale
pentru spaţiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezenţa
unui reprezentant al instituţiei publice, documentul de lucru se confirmă obligatoriu de către
reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale;
e)  persoanele  fizice,  reprezentanţii  persoanelor  juridice  sau  reprezentanţii  asociaţiilor  de
proprietari/locatari, pentru spaţiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu
este posibilă prezenţa unui reprezentant al asociaţiei de proprietari, documentul de lucru se
confirmă obligatoriu de către reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale;”



Art. 8. Se aprobă adăugarea alin. 9 la art. 84 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. 9. Se aprobă modificarea alin. 2 de la art. 85 din Regulamentul serviciului de salubrizare,
care va avea următorul conţinut:
“(2) Dezinfecţia se efectuează în:
a)depozitele  de  deşeuri  municipale,  staţii  de  compostare  deşeuri  biodegradabile,  staţii  de
transfer, staţii de sortare şi alte instalaţii de tratare/eliminare a deşeurilor;
b)încăperile  din  cadrul  condominiilor  prevăzute  cu  tobogan,  destinate  colectării  deşeurilor
municipale;
c)spaţiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere;
d)mijloace de transport în comun;
e)clădiri ale instituţiilor publice, ale operatorilor economici şi ale persoanelor fizice;
f)locurile  în  care  există  focare  declarate  care  pun  în  pericol  sănătatea  oamenilor  şi  a
animalelor.”
Art. 10. Se aprobă modificarea alin. 1 de la art. 86 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.  11. Se  aprobă  adăugarea  alin.  3  şi  alin.  4  la  art.  86  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  Medico-Militară  «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. 12. Se aprobă modificarea lit. b) de la art. 87 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. 13. Se aprobă adăugarea alin. 4 la art. 90 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. 14. Se aprobă modificarea lit. e) de la art. 96 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.  15. Prezenta  Hotărâre  se  va  comunica  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  ADI
„SALUBRIS GROUP 2010”  și societății SELECTIV DESEURI 2010 S.R.L.
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