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REGULAMENT 
AL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A COMUNEI 

TELIUCU INFERIOR 
 
CAP. I  DISPOZITII GENERALE 
 
SECTIUNEA 1 
Domeniul de aplicare 
ART. 1 
(1) Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului public de salubrizare a 
comunei Teliucu Inferior  pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice si 
ale operatorilor economici de pe teritoriul comunei Teliucu Inferior. 
(2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de 
salubrizare, definind modalităţile si condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea 
serviciului de salubrizare, indicatorii de performanta, condiţiile tehnice, raporturile dintre 
operator si utilizator. 
(3) Prevederile prezentului regulament se aplica la proiectarea, executarea, 
recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor si echipamentelor din sistemul 
public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerinţelor legale specifice in vigoare. 
(4) Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate si de modul in 
care este organizata gestiunea serviciului de salubrizare pe teritoriul comunei, se vor 
conforma prevederilor prezentului regulament. 
 
ART. 2 
Prezentul regulament se aplica următoarelor activităţi de salubrizare: 
a) precolectarea, colectarea si transportul deşeurilor, inclusiv ale deşeurilor toxice 
periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special; 
b) depozitarea controlata a deşeurilor ; 
c) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor 
de ecarisaj; 
d) colectarea, transportul si neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile 
populaţiei; 
e) colectarea, transportul si depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii si 
demolări; 
f) dezinsecţia, dezinfecţia si deratizarea. 
 
ART. 3 
Modul de organizare si funcţionare a serviciului de salubrizare trebuie sa se realizeze pe 
baza următoarelor principii: 
a) protecţia sănătăţii populaţiei; 



 

b) responsabilitatea faţă de cetăţeni; 
c) conservarea si protecţia mediului înconjurător; 
d) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului; 
e) tarifarea echitabila, corelata cu calitatea si cantitatea serviciului prestat; 
f) securitatea serviciului; 
g) dezvoltarea durabila. 
 
 
ART. 4 
Termenii si noţiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează: 
4.1. autoritate competenta de reglementare - Autoritatea Naţionala de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumita in continuare A.N.R.S.C.; 
4.2. compost - produs rezultat din procesul de fermentare aeroba si/sau anaeroba, prin 
descompunere microbiana a componentei organice din deşeurile supuse compostării; 
4.3. colectare - strângerea, cu sau fără sortare, a deşeurilor in vederea transportării lor; 
4.4. colectare selectiva - colectarea deşeurilor de diferite categorii la sursa de producere, 
separat pe tipuri de materiale, in saci de plastic, recipiente, containere compartimentate; 
4.5. depozit - amplasament pentru eliminarea finala a deşeurilor, prin depozitare pe sol 
sau in subteran; 
4.6. deratizare - activitatea de stârpire a şoarecilor şi şobolanilor prin otrăvire cu 
substanţe chimice sau prin culturi microbiene; 
4.7. deşeu - orice substanţă sau obiect din categoriile stabilite de legislaţia specifica 
privind regimul deşeurilor, de care deţinătorul se debarasează, are intenţia sau obligaţia 
de a se debarasa; 
4.8. deşeu asimilabil cu deşeul menajer - deşeu provenit din industrie, din comerţ, din 
sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziţie si proprietăţi similare cu deşeul 
menajer si care este colectat, transportat, prelucrat si depozitat împreuna cu acesta; 
4.9. deşeu biodegradabil - deşeu care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe; 
4.10. deşeu cu regim special - deşeu a cărui manipulare, colectare, transport si 
depozitare se supune unui regim reglementat prin acte normative in vederea evitării 
efectelor negative asupra sănătăţii oamenilor, bunurilor si asupra mediului înconjurător; 
4.11. deşeu din construcţii şi demolări - deşeu rezultat in urma demolării sau construirii 
clădirilor, şoselelor si a altor structuri de obiective industriale ori civile, care nu este 
încadrat ca deşeu periculos conform prevederilor legale in vigoare; 
4.12. deşeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac 
cerinţele definiţiei de deşeu; 
4.13. deşeu menajer - deşeu provenit din activităţi casnice si care face parte din 
categoriile 15.01 si 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind 
evidenta gestiunii deşeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv 
deşeurile periculoase; 
4.14. deşeu - deşeu menajer si alt tip de deşeu care, prin natura sau compoziţie, este 
similar cu deşeul menajer si care este generat pe raza localităţii; 
4.15. deşeuri periculoase - deşeurile încadrate generic, conform legislaţiei specifice 
privind regimul deşeurilor, in aceste tipuri sau categorii de deşeuri si care au cel puţin un 
constituent sau o proprietate care face ca acestea sa fie periculoase; 
4.16. deşeu reciclabil - deşeu care poate constitui materie prima intr-un proces de 
producţie pentru obţinerea produsului iniţial sau pentru alte scopuri; 
4.17. deşeuri de origine animala - subproduse de origine animala ce nu sunt destinate 
consumului uman, cadavre întregi sau porţiuni de cadavre provenite de la animale; 
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4.18. deşeuri solide - componente rezultate din activităţile menajere sau industriale, care 
nu mai au valoare de întrebuinţare sau nu mai fac folosinţă utilizatorului si care sunt 
precolectate de către acesta pentru a fi predate operatorului de salubrizare; 
4.19. deşeuri stradale - deşeuri specifice cailor de circulaţie publica, provenite din 
activitatea cotidiana a populaţiei, de la spatiile verzi, de la animale, din depunerea de 
substanţe solide provenite din atmosfera; 
4.20. deşeuri voluminoase - deşeuri solide de diferite provenienţe, care, datorita 
dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de colectare, ci necesita o 
tratare diferenţiată faţa de acestea, din punct de vedere al preluării si transportului; 
4.21. deţinător - producătorul de deşeuri ori persoana fizica sau juridica ce are deşeuri in 
posesie; 
4.22. dezinfecţie - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanţe specifice, 
in scopul eliminării surselor de contaminare; 
4.23. dezinsecţie - activitatea de combatere a insectelor in stadiul de larva sau adult cu 
substanţe chimice specifice; 
4.24. ecarisare - activitatea de colectare a deşeurilor de origine animala/subproduse de 
origine animala ce nu sunt destinate consumului uman, in scopul procesării sau 
incinerării/coincinerării acestora, incluzând activităţile de transport, depozitare si 
manipulare a acestora, după caz; 
4.25. gestionare - colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deşeurilor, inclusiv 
supravegherea acestor operaţii si îngrijirea zonelor de depozitare după închiderea 
acestora; 
4.26. gura de scurgere - componenta tehnica constructiva a sistemului de canalizare prin 
care se asigura evacuarea apelor meteorice; 
4.27. incinerare - operaţia de tratare termica a deşeurilor, cu sau fără recuperare de 
căldura, realizată în instalaţii care respectă legislaţia in vigoare privind incinerarea 
deşeurilor; 
4.28. instalaţie de incinerare - orice instalaţie tehnica fixa sau mobila si echipamentul 
destinat tratamentului termic al deşeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere 
rezultate; 
4.29. indicatori de performanta - parametri ai serviciului de salubrizare, realizaţi de 
operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la 
nivelul operatorului titular al licenţei; 
4.30. licenţa - actul tehnic si juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaşte calitatea 
de operator al serviciului, precum si capacitatea si dreptul de a presta una sau mai multe 
activităţi ale acestuia; 
4.31. neutralizare a deşeurilor de origine animala - activitatea prin care se modifica 
caracterul periculos al deşeurilor de origine animala prin procesare, 
incinerare/coincinerare, transformarea lor in produse stabile biologic, nepericuloase 
pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora; 
4.32. precolectare - activitatea utilizatorului de strângere si depozitare temporara a 
deşeurilor  in recipiente, containere ori puncte gospodăreşti, amplasate in spatii special 
amenajate; 
4.33. preselectare - activitatea de selectare prealabila a deşeurilor la sursa de producere, 
pe tipuri de materiale; 
4.34. producător - orice persoana din a cărei activitate rezulta deşeuri si/sau care 
efectuează operaţiuni de pretratare, de amestecare sau alte operaţiuni care generează 
schimbarea naturii ori a compoziţiei acestor deşeuri; 
4.35. reciclare - operaţiunea de prelucrare a unui deşeu in vederea refolosirii; 



 

4.36. reţeta - ansamblu de specificaţii - sortimente, cantităţi, concentraţiile soluţiilor - care 
descriu materialele utilizate pentru o anumită operaţiune - deratizare, dezinfecţie sau 
dezinsecţie - si un anumit tip de obiectiv; 
4.37. salubrizare - totalitatea operaţiunilor si activităţilor necesare pentru păstrarea unui 
aspect salubru al localităţilor; 
4.38. sistem public de salubrizare - ansamblul instalaţiilor tehnologice, echipamentelor 
funcţionale şi dotărilor specifice, construcţiilor si terenurilor aferente prin care se 
realizează serviciul de salubrizare; 
4.39. sortare - activitatea de separare pe sortimente si depozitare temporara a deşeurilor 
reciclabile in vederea transportării lor la operatorii economici specializaţi; 
4.40. modul de salubrizare care se executa mecanizat, cu instalaţii speciale, folosindu-se 
apa, cu sau fără soluţii speciale, în vederea îndepărtării deşeurilor si prafului de pe străzi 
si trotuare; 
4.41. staţie de transfer - spaţiu special amenajat pentru depozitarea temporara a 
deşeurilor colectate din aceeaşi localitate sau din localităţi distincte, in vederea 
transportării centralizate a acestora la o staţie de sortare/tratare sau la un depozit de 
deşeuri. 
4.42. stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care consta in dispersarea apei pe 
suprafeţele de circulaţie, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, spatii de odihna si 
de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalaţii specializate, in scopul 
creării unui microclimat favorabil îmbunătăţirii stării igienice a localităţilor si evitării formarii 
prafului; 
4.43. tratare - totalitatea proceselor fizice, chimice si biologice care schimba 
caracteristicile deşeurilor, in scopul reducerii volumului si caracterului periculos al 
acestora, facilitând manipularea sau valorificarea lor; 
4.44. tobogan - jgheab sau tubulatura folosita drept mijloc de transport prin alunecare a 
deşeurilor; 
4.45. utilizator - persoana fizica sau juridica care beneficiază, direct ori indirect, individual 
sau colectiv, de serviciile de utilităţi publice, în condiţiile legii. 
 
ART. 5 
(1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-
edilitare specifice care, împreuna cu mijloacele de colectare si transport al deşeurilor, 
formează sistemul public de salubrizare a localităţilor, denumit in continuare sistem de 
salubrizare. 
ART. 6 
 
Serviciul de salubrizare trebuie sa îndeplinească, indicatorii de performanta aprobaţi de 
Consiliul Local. 
 
SECTIUNEA a 2-a 
Accesul la serviciul de salubrizare 
 
ART. 7 
(1) Toţi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul comunei Teliucu Inferior, au 
garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu. 
(2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informaţiile publice privind serviciul 
de salubrizare, la indicatorii de performanta ai serviciului, la structura tarifara si la 
clauzele contractuale. 
(3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a 
serviciului sa asigure protecţia sănătăţii publice, utilizând numai mijloace si utilaje 



 

corespunzătoare cerinţelor autorităţilor competente din domeniul sănătăţii publice si al 
protecţiei mediului. 
SECTIUNEA a 3-a 
Documentaţia tehnica 
 
ART. 8 
(1) Prezentul regulament stabileşte documentaţia tehnica minima pentru toţi operatorii 
care asigura serviciul de salubrizare. 
(2) Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării, precum si modul de 
întocmire, actualizare, păstrare si manipulare a acestor documente. 
(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare si 
reactualizare a evidentei tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice 
principalelor tipuri de instalaţii. 
 
ART. 9 
(1) Fiecare operator va avea si va actualiza, în funcţie de specificul activităţii de 
salubrizare prestate, următoarele documente: 
a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii; 
b) regulamentul de organizare si funcţionare si atribuţiile de serviciu pentru întreg 
personalul; 
d) avizele si autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri, laboratoare, instalaţii de 
măsură, inclusiv cele de protecţie a mediului, obţinute in condiţiile legii; 
e) instrucţiuni privind accesul in incinta si instalaţii; 
f) documentele referitoare la instruirea, examinarea si autorizarea personalului; 
g) registre de control, de sesizări si reclamaţii, de dare si retragere din exploatare, de 
admitere la lucru etc.; 
h) bilanţul de proiect si rezultatele bilanţurilor periodice întocmite conform prevederilor 
legale, inclusiv bilanţul de mediu. 
 
 
 
SECTIUNEA a 4-a 
Îndatoririle personalului operativ 
 
ART. 10 
(1) Personalul de deservire operativa se compune din toţi salariaţii care deservesc 
construcţiile, instalaţiile si echipamentele specifice destinate prestării serviciului de 
salubrizare, având ca sarcina principala de serviciu supravegherea sau asigurarea 
funcţionarii in mod nemijlocit a unui echipament, într-o instalaţie sau intr-un ansamblu de 
instalaţii. 
(2) Subordonarea pe linie operativa si tehnico-administrativa, precum si obligaţiile, 
drepturile si responsabilităţile personalului de deservire operativa se trec in fisa postului si 
in procedurile operaţionale. 
 
ART. 11 
In timpul prestării serviciului personalul trebuie să asigure funcţionarea instalaţiilor, în 
conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucţiunile/procedurile tehnice interne, 
graficele/diagramele de lucru si dispoziţiile personalului ierarhic superior pe linie operativa 
sau tehnico-administrativa. 
 



 

CAP. II ASIGURAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE SI CONDITII DE 
FUNCTIONARE 
 
SECTIUNEA 1 
Precolectarea, colectarea si transportul deşeurilor, inclusiv ale deşeurilor toxice 
periculoase din deşeurile menajere 
 
ART. 12 
Operatorul care colectează, transportă, tratează, stochează sau depozitează deşeuri 
trebuie sa cunoască: 
a) tipul si cantitatea de deşeuri care urmează sa fie eliminate; 
b) cerinţele tehnice generale; 
c) masurile de precauţie necesare; 
d) informaţiile privind originea, destinaţia si tratarea deşeurilor, precum si tipul si 
cantitatea de deşeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităţilor competente. 
 
 
ART. 13 
Prestarea serviciului de salubrizare privind colectarea si transportul deşeurilor  trebuie 
realizata in astfel de condiţii încât sa se asigure: 
a) protejarea sănătăţii populaţiei; 
b) protecţia mediului înconjurător; 
c) menţinerea curăţeniei si crearea unei estetici corespunzătoare a localităţilor; 
d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantităţii de deşeuri si reciclarea 
acestora. 
 
ART. 14 
(1) Persoanele fizice si juridice producătoare de deşeuri  trebuie sa realizeze activitatea 
de precolectare, potrivit specificului locului de producere a deşeurilor, în condiţii salubre, 
în spatii special amenajate si prin sistemele propuse si asigurate de operatorul de 
salubrizare care organizează activitatea de colectare a deşeurilor de acest tip. 
 (2) Deşeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele 
rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în 
condominii, au acelaşi regim cu cel al deşeurilor periculoase rezultate din activitatea 
medicală, conform reglementarilor legale specifice. Persoanele care îşi administrează 
singure tratamente injectabile la domiciliu şi cadrele medicale care aplica tratamente la 
domiciliu sunt obligate să colecteze deşeurile rezultate în recipiente cu pereţi rezistenţi 
(cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiata unitate 
de asistenta medicala publică, care are obligaţia de a le primi. Cabinetele medicale vor 
respecta legislaţia specifica în domeniu. Se interzice depunerea deşeurilor rezultate din 
îngrijiri medicale in containerele de colectare a deşeurilor . 
(3) Deşeurile agricole, rezultate din amenajări în gospodarii particulare care nu se 
asimilează cu fermele zootehnice, se neutralizează prin compostare în amenajări proprii, 
care nu poluează mediul si nu produc disconfort, amplasate la cel puţin 10 m de 
locuinţe,în incinta gospodăriei. 
 
ART. 15 
(1) Colectarea deşeurilor se face numai în recipiente închise cu capac conform cerinţelor 
si specificului localităţii. 



 

 (4) In vederea realizării activităţii de colectare, operatorul care asigura activitatea de 
colectare si transport, va dota punctele amenajate, conform legii, cu recipiente de 
colectare. 
 
ART. 16 
(1) Operatorul împreună cu responsabilul în domeniul protecţiei mediului din cadrul 
primăriei, au obligaţia sa identifice toţi producătorii de deşeuri, indiferent de natura 
acestor deşeuri, si sa acţioneze in vederea creării facilităţilor necesare activităţii de 
precolectare si colectare. 
 
ART. 17 
(1) Recipientele de precolectare vor fi inscripţionate cu un marcaj de identificare realizat 
de operator. 
(2) Menţinerea în stare salubra, ventilarea, deratizarea, dezinfecţia şi dezinsecţia 
punctelor de colectare revin persoanelor fizice si/sau juridice, in cazul in care acestea se 
afla in spatii aparţinând utilizatorului.  
 
ART. 18 
 Colectarea deşeurilor  se realizează la un interval de timp stabilit de operator împreuna 
cu Primaria comunei Teliucu Inferior, în funcţie de cantităţile colectate si de volumul 
recipientelor de colectare. 
 
ART. 19 
Colectarea deşeurilor  se poate face prin sisteme care îndeplinesc condiţiile impuse prin 
normele igienico-sanitare si de protecţie a mediului. 
 
ART. 20 
(1) Colectarea deşeurilor se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate 
pentru transportul acestora. 
(2) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deşeurile sa nu fie vizibile si sa nu existe 
posibilitatea împrăştierii lor pe calea publica. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul 
necesar pentru executarea operaţiunilor specifice, in condiţii de siguranţă si de eficienta. 
(3) Încărcarea deşeurilor in autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. 
Este interzisa descărcarea recipientelor pe sol in vederea încărcării acestora in 
autovehicule. 
(4) Personalul care efectuează colectarea este obligat sa manevreze recipientele astfel 
încât să nu se producă praf, zgomot sau sa se răspândească deşeuri in afara 
autovehiculelor de transport. După golire recipientele vor fi aşezate in locul de unde au 
fost ridicate. 
(5) In cazul deteriorării unor recipiente si al împrăştierii accidentale a deşeurilor in timpul 
operaţiunii de golire, personalul care executa colectarea este obligat sa încarce întreaga 
cantitate de deşeuri in autovehicul, astfel încât locul sa rămână curat, fiind dotat 
corespunzător pentru aceasta activitate. 
(6) Personalul care executa colectarea este obligat sa încarce in autovehicule întreaga 
cantitate de deşeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat si maturat, chiar 
daca exista deşeuri amplasate lângă containerele de colectare. 
(7) In cazul in care beneficiarii, persoane fizice sau juridice solicită prestarea serviciului 
de transport şi depozitare a deşeurilor din construcţii, acestea vor fi colectate şi 
transportate separat, după caz de către operator pe baza solicitării scrise adresate de 
utilizator.  
 



 

ART. 21 
Consiliul Local al Comunei Teliucu Inferior, poate aproba tarife diferenţiate, stimulative 
pentru colectarea selectiva a deşeurilor. 
 
ART. 22 
(1) Transportul deşeurilor, in funcţie de provenienţa acestora, se realizează numai de 
operatorul serviciului de salubrizare, care trebuie sa utilizeze autovehicule destinate 
acestui scop, acoperite si prevăzute cu dispozitive de golire automata a recipientelor de 
colectare, care sa nu permită împrăştierea deşeurilor sau a prafului, emanarea de noxe 
sau scurgeri de lichide in timpul transportului. 
(2) Starea tehnica a autovehiculelor trebuie sa fie corespunzătoare circulaţiei pe 
drumurile publice, fără scurgeri de carburanţi, lubrifianţi sau lichide speciale,  si sa 
prezinte o buna etanşeitate a benelor de încărcare. 
(3) Autovehiculele care transporta deşeuri  trebuie sa aibă un aspect ingrijit si sa fie 
personalizate cu sigla operatorului. 
(4) Autovehiculele trebuie sa aiba dimensiunile adaptate la condiţiile de drum, să fie 
dotate cu sistem de ridicare adaptat pentru europubele, adaptat la structura localităţilor, 
dotarea tehnica necesara pentru intervenţie in cazul unor accidente sau defecţiuni 
apărute in timpul transportării deşeurilor.  
(5) Personalul operativ care deserveşte mijloacele auto trebuie sa fie instruit pentru 
efectuarea transportului in condiţii de siguranţă, sa deţină toate documentele de însoţire 
si sa nu abandoneze deşeurile pe traseu. 
  
ART. 23 
 In situatia in care, ca urmare a executiei unor lucrari tehnico-edilitare aferente 
infrastructurii, este impiedicat accesul autovehiculelor destinate transportului deşeurilor, 
operatorul, pe baza notificarii transmise de Primaria Comunei Teliucu Inferior, trebuie sa 
anunte utilizatorii cu cel putin 5 zile inainte despre situatia intervenita, durata acesteia, 
punctele 
de colectare care se utilizeaza in aceasta perioada si programul de colectare. 
      
 ART. 24 
Dupa   colectare  deşeurile  vor fi depozitate  in depozitul de deşeuri autorizat. 
 
ART. 25 
Operatorii economici producatori de deşeuri, precum si operatorii economici specializati in 
conceperea si proiectarea activitatilor tehnologice ce pot genera deşeuri au urmatoarele 
obligatii: 
a) sa adopte, inca de la faza de conceptie si proiectare a unui produs, solutiile si 
tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deşeurilor; 
b) sa ia masurile necesare de reducere la minimum a cantitatilor de deşeuri rezultate din 
activitatile existente; 
c) sa nu amestece deşeurile periculoase cu deşeuri nepericuloase; 
d) sa nu genereze fenomene de poluare prin descarcari necontrolate de deşeuri in mediu; 
e) sa ia masurile necesare astfel incat eliminarea deşeurilor sa se faca in conditii de 
respectare a reglementarilor privind protectia populatiei, a mediului si a prezentului 
regulament; 
f) sa nu abandoneze deşeurile si sa nu le depoziteze in locuri neautorizate; 
g) sa separe deşeurile inainte de colectare, in vederea valorificarii sau eliminarii acestora. 
 
 



 

 
ART. 26 
Operatorii care asigura activitatea de colectare si transport al deşeurilor au si urmatoarele 
obligatii: 
a) sa detina toate documentele necesare de insotire a deşeurilor transportate, din care sa 
rezulte utilizatorul/utilizatorii, destinatarul, locul de incarcare, locul de destinatie si, dupa 
caz, cantitatea de deşeuri transportate si codificarea acestora conform legii; 
b) sa nu abandoneze deşeuri pe traseu ; 
c) sa foloseasca traseele cele mai scurte si/sau cu cel mai redus risc pentru sanatatea 
populatiei si a mediului, care au fost aprobate de autoritatile administratiei publice locale. 
 
 
SECTIUNEA a 2-a 
Sortarea deşeurilor  
 
ART. 27 
(1) Pentru reducerea volumului, a cantitatii, facilitand manevrarea, si pentru cresterea 
gradului de recuperare, deşeurile destinate depozitarii trebuie sortate. 
(2) Paralel cu sortarea, operatorul va asigura transportul corespunzator tipurilor de 
materiale sortate, la depozitul propriu de stocare a acestor materiale sau la depozitele 
gestionate de operatori economici specializati. 
(3) Depozitele de stocare a materialelor recuperate trebuie sa fie autorizate de catre 
autoritatile care gestioneaza problemele de protectie a mediului si de sanatate publica. 
(4) Operatorul impreuna cu autoritatile administratiei publice locale vor stabili modalitatea 
de predare si valorificare a materialelor recuperate, inclusiv facilitatile acordate 
utilizatorilor care aplica precolectarea selectiva. 
(5) Operatorul împreuna cu autorităţile administraţiei publice locale vor lua masuri pentru 
informarea, responsabilizarea, educarea si constientizarea populatiei cu privire la 
necesitatea preselectarii si valorificarii materialelor recuperabile, prin toate mijloacele pe 
care le au la indemana: mass-media scrisa si audiovizuala, brosuri, afise, inclusiv in scoli. 
 
   
SECTIUNEA a 3-a 
Depozitarea controlata a deşeurilor  
 
ART. 28 
Depozitarea deşeurilor este permisa numai in locuri speciale, amenajate conform 
legislatiei si normelor tehnice in vigoare, si numai dupa obtinerea acordurilor si avizelor 
prevazute de legislatia privind protectia si conservarea mediului, igiena si sanatatea 
populatiei.  
 
ART. 29 
Operatorul care trateaza, stocheaza sau depoziteaza deşeuri in depozite trebuie sa 
detina autorizatie eliberata de autoritatea competenta, care sa prevada cel putin: 
a) tipul si cantitatea de deşeuri care urmeaza sa fie eliminate; 
b) cerintele tehnice generale; 
c) masurile de precautie necesare; 
d) informatiile privind originea, destinatia si tratarea deşeurilor, precum si tipul si 
cantitatea de deşeuri. 
 
ART. 30 



 

Urmatoarele deşeuri nu sunt acceptate in vederea depozitarii: 
a) deşeuri lichide; 
b) deşeuri care, in conditiile existente in depozit, sunt explozive, corozive, oxidante, 
inflamabile sau puternic inflamabile; 
c) deşeurile provenind din spitale sau alte medii clinice, medicale sau veterinare, care 
sunt definite ca infectioase conform normativelor in vigoare; 
d) anvelope uzate intregi, cu exceptia anvelopelor utilizate ca material de constructie in 
depozit; 
e) deşeuri provenind din procesul de sacrificare a animalelor în abatoare, sau din 
procesul tehnologic de prelucrare a cărnii; 
f) orice alt tip de deşeuri care nu indeplinesc criteriile de acceptare stabilite in prezentul 
regulament si in actele normative in vigoare. 
 
ART. 31 
(1) Depozitele pentru deşeurile si statiile de transfer se amplaseaza conform Strategiei 
nationale de gestionare a deşeurilor si Planului national de gestionare a deşeurilor, 
aprobate potrivit legii. 
(2) Deşeurile pot fi depozitate temporar in urmatoarele spatii: 
a) la locul de producere; 
b) in punctele de precolectare; 
c) in statiile de transfer; 
d) in statia de sortare; 
e) in statiile de prelucrare si tratare. 
 (3) Se interzice amestecarea deşeurilor in scopul de a satisface criteriile de acceptare la 
o anumita clasa de depozitare. 
 
ART. 32 
(1) In vederea depozitarii deşeurilor la depozitele autorizate, operatorul care presteaza 
activitatea de transport al deşeurilor trebuie sa deţină documentele necesare, din care sa 
reiasă ca deşeurile respective pot fi acceptate pentru depozitare in conformitate cu 
condiţiile stabilite de operatorul care administreaza depozitul de deşeuri si ca deşeurile 
respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite in prezentul regulament si in actele 
cu caracter normativ in vigoare. 
(2) Operatorii care realizeaza activitatea de sortare a deşeurilor trebuie sa intocmeasca 
documentele necesare prin care sa ateste compozitia deseului sortat ce urmeaza sa fie 
depozitat. 
 
 
SECTIUNEA a 4-a 
Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deşeurilor din ambalaje, a celor 
voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, 
neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice si 
electronice etc.) 
 
ART.33 
(1) Deşeurile voluminoase constau in deşeuri solide de dimensiuni mari (mobilier, obiecte 
de uz casnic, deşeuri de echipamente electrice si electronice etc.), care nu pot fi preluate 
cu sistemele obisnuite de precolectare sau colectare a deşeurilor. 
(2) Colectarea deşeurilor voluminoase se poate face  direct de la detinatorul acestora, in 
urma solicitarii adresate catre operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicilor si 
cantitatilor acestora. In aceasta situatie, operatorul de salubrizare poate sa stabileasca  



 

daca operatia de colectare, prin corelarea volumului deşeurilor preluate cu capacitatea de 
transport afectata, se justifica din punct de vedere economic. 
 
ART. 34 
 Dupa terminarea actiunii de colectare  deseurile vor fi predate la depozite special 
amenajate sau la firme care colecteaza aceste deşeuri prin grija operatorului de 
salubritate care va încheia contracte în acest sens. 
 
ART. 35  
Operatorul trebuie sa deţină un sistem de evidenta a gestionarii deşeurilor voluminoase 
din care sa rezulte: 
a) data in care s-a realizat colectarea, transportul si depozitarea la statia de sortare, in 
vederea sortarii; 
b) punctele de colectare de unde s-a facut colectarea; 
c) cantitatile totale preluate de la populatie, persoane juridice de drept public si privat; 
d) cantitatile de deşeuri rezultate in urma sortarii, pe sortimente; 
e) cantitatile ce urmeaza a fi transportate la depozitul de deşeuri. 
 
SECTIUNEA a 5-a 
 Neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodariile  populatiei 
 
ART. 36 
Persoanele fizice si juridice care cresc sau au in intretinere animale si pasari sunt obligate 
sa foloseasca numai locuri de  depozitare special amenajate, care sa respecte normele 
sanitar-veterinare. 
 
ART. 37 
Crescatorii individuali de animale sunt obligati sa anunte in maximum 24 de ore 
autoritatea administratiei publice locale asupra mortii animalelor din gospodariile proprii in 
vederea colectarii, transportului si neutralizarii acestora. Autovehiculele si containerele 
destinate transportului de cadavre de origine animala trebuie dezinfectate dupa fiecare 
transport in parte in locurile special amenajate pentru aceasta operatie. 
 
ART. 38 
Toate documentele se arhiveaza si se pastreaza conform dispozitiilor legale in vigoare. 
 
ART. 39 
Se interzice abandonarea, ingroparea sau depozitarea deşeurilor de origine animala in 
alte conditii decat cele stabilite de legislatia in vigoare. 
 
ART. 40 
Amenajarea si intretinerea locurilor de depozitare se vor face prin grija crescatorului de 
animale, transportul si depozitarea deşeurilor fiind efectuate pe baza unui contract 
individual de prestari servicii incheiat cu operatorul de salubrizare. 
 

 
SECTIUNEA a 6-a 
Colectarea, transportul, depozitarea deşeurilor rezultate din activitati de constructii 
si demolari 
 
ART. 41 



 

Deşeurile din constructii si demolari sunt deşeuri solide rezultate in urma demolarii sau 
construirii cladirilor, soselelor si a altor structuri. In mod uzual, aceste deşeuri contin 
pamant vegetal, nisip, pietris, substante gudronate sau rezultate din gudron, argila, 
substante cu lianti bituminosi sau hidraulici, asfalt, macadam, pietre, beton, ciment, 
caramizi, lemn, zidarie, materiale pentru acoperisuri, tencuieli si ipsos, pasta de lipit, 
vopsele, lacuri, cabluri din metal, metale, barne de lemn si altele asemenea. 
 
ART. 42 
(1) Deşeurile provenite din activitatile de constructii si demolari se colecteaza de catre 
operatorul de salubritate, in baza unui contract de prestari servicii incheiat cu operatorul 
de salubrizare.  

 (2) Eliberarea autorizatiilor de construire/desfiintare de catre autoritatile administratiei 
publice locale este conditionata de existenta unui contract de prestari servicii incheiat cu 
operatorul de salubrizare, pentru colectarea deseurilor rezultate din construirea/refacerile 
drumurilor, din demolari si constructii. Executantul lucrarii are obligatia de a precolecta 
deseurile rezultate din activitatea sa in containere specializate proprii sau puse la 
dispozitie de catre operatorul de salubrizare. Transportul, in vederea depozitarii deseurilor 
rezultate din activitatile enumerate, se realizeaza numai cu mijloacele operatorului de 
salubrizare, in baza unui contract de prestari servicii.  
(3) Precolectarea se realizeaza numai in containere standardizate acoperite, fiind 
interzisa depozitarea deşeurilor provenite din activitatea de constructii si demolari in 
recipientele sau containerele in care se depun deşeurile. 
(4) Transportul deşeurilor provenite din activitatile de constructii si demolari se realizeaza 
in containerele in care s-a realizat precolectarea sau in basculante prevazute cu sistem 
de acoperire a incarcaturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau imprastierea 
acestora in timpul transportului. 
 
ART. 43 
(1) Materialele care conţin azbest, rezultate din demolari, trebuie colectate separat, nu vor 
fi amestecate cu celelalte deşeuri si se realizeaza astfel incat sa nu se degaje fibre din 
material; personalul care realizeaza aceasta operatie va purta echipament de protectie, 
special, pentru lucrul cu azbestul. 
(2) Containerele in care se precolecteaza materialele rezultate din constructii si demolari 
care au caracter periculos trebuie sa fie prevazute cu semne conventionale distinctive 
utilizate pentru avertizare in cazul substantelor otravitoare si inscriptionarea acestora cu 
avertizarea "PERICOL DE MOARTE". Aceste containere se depoziteaza numai pe 
domeniul apartinand producatorului de deseu, in spatiu ingradit. 
(3) In autorizatia de construire trebuie sa se mentioneze actele normative care 
reglementeaza gestionarea deşeurilor provenite din constructii si demolari si regimul 
deşeurilor periculoase. 
 
ART. 44 
Este interzisa abandonarea si depozitarea deşeurilor din constructii si demolari pe 
domeniul public sau privat al Comunei Teliucu Inferior. 
 
SECTIUNEA a 7-a 
Dezinsectia, dezinfectia si deratizarea 
  
ART. 45 
(1) Cetatenii cu gospodarii individuale, agentii economici, institutiile publice si asociatiile 
de proprietari/locatari au obligatia de a asigura combaterea si stingerea focarelor de 



 

rozatoare purtatoare de maladii transmisibile si/sau generatoare de disconfort din 
gospodaria proprie sau din spatiile pe care le detin cu orice titlu, precum si insectele 
purtatoare de vectori. 
(2) Finantarea activitatilor de dezinfectie, dezinsectie, deratizare se asigura de Primaria 
Comunei Teliucu Inferior, pentru instituţiile din subordine, de către ordonatorii terţiari de 
credite pentru instituţiile de învăţământ, sănătate şi cultură, de interes public sau privat si 
de persoanele fizice/juridice pe domeniul privat al acestora. 
 
ART. 46 
Toate produsele folosite pentru efectuarea operatiunilor de deratizare, dezinsectie si 
dezinfectie vor fi avizate obligatoriu de Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru 
Siguranta Alimentelor. 
 
ART. 47 
(1) Persoanele fizice sau juridice detinatoare de spatii construite indiferent de destinatie, 
curti si/sau terenuri virane sau amenajate, unitatile de administrare a domeniului public, 
ocoalele silvice, institutiile publice, precum si unitatile care au in exploatare retele tehnico-
edilitare sunt obligate sa efectueze deratizarea, dezinsectia si dezinfectia spatiilor 
detinute in conditiile prevazute in prezentul regulament. 
 (3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operatiilor de deratizare, dezinsectie 
si/sau dezinfectie au obligatia sa permita accesul operatorului in locurile unde urmeaza sa 
se realizeze operatia si sa mentina salubre spatiile pe care le au in proprietate, luand 
masuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spalare a incaperilor in care se 
efectueaza colectarea deşeurilor, de eliminare a apei stagnate, de curatare a subsolurilor, 
de punere in ordine a depozitelor de materiale si de remediere a defectiunilor tehnice la 
instalatiile sanitare care provoaca inundarea sau stagnarea apei in subsoluri si/sau pe 
terenurile detinute. 
 
ART. 48 
Operatorul care presteaza activitatea de deratizare, dezinfectie si/sau dezinsectie are 
urmatoarele obligatii: 
a) inainte de inceperea lucrarilor in teren va anunta tipul lucrarilor ce se vor efectua, pe 
baza unui preaviz de executie, adus la cunostinta utilizatorului cu cel putin 5 zile inainte 
de inceperea lucrarilor respective, care va contine: 
1. tipul lucrarii ce se va efectua; 
2. data si intervalul orar in care se efectueaza lucrarea; 
3. locul/locurile din cadrul proprietatii utilizatorului in care este necesara activitatea; 
4. gradul de toxicitate a substantelor utilizate; 
5. efectele substantelor asupra pestilor, albinelor si animalelor cu sange cald; 
6. masurile de protectie ce trebuie luate in special cu referire la copii, batrani, bolnavi, 
animale si pasari; 
b) in cazul in care operatorul trebuie sa efectueze una sau mai multe operatii pe 
proprietatea privata a utilizatorului, la inceperea lucrarilor reprezentantul acestuia este 
obligat sa se legitimeze si sa anunte scopul activitatii pe care o va efectua; 
c) la terminarea lucrarilor efectuate pe proprietatea utilizatorului se solicita confirmarea 
efectuarii fizice a lucrarii, operatorul fiind singurul responsabil in privinta substantelor 
utilizate, a cantitatii acestora si a tehnologiei aplicate. 
 
 
 
 



 

ART. 49 
In cazul refuzului de a permite efectuarea operatiilor pe proprietatea utilizatorului, 
operatorul are obligatia sa anunte Primaria Comunei Teliucu Inferior, pentru luarea 
masurilor legale. 
 
ART. 50 
(1) In cazul in care, in urma unui tratament efectuat, se aduce o dauna imediata, vizibila, 
proprietatii beneficiarului, acest fapt va fi mentionat in documentul de lucru si va fi 
comunicat in mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce 
sunt de natura sa afecteze viata si sanatatea oamenilor si vietuitoarelor. 
 
CAP. III DREPTURI SI OBLIGATII 
 
SECTIUNEA 1  
Drepturile si obligatiile operatorilor serviciului de salubrizare 
 
ART. 51 
(1) Operatorii vor asigura conditiile materiale pentru realizarea colectarii, in paralel cu 
constientizarea utilizatorilor asupra tratarii cu responsabilitate a problemei deşeurilor. 
 
ART. 52 
(1) Drepturile si obligaţiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un 
capitol distinct in cadrul: 
a) regulamentului serviciului de salubrizare; 
b) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare; 
c) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori. 
 
ART. 53 
Operatorii serviciului de salubrizare au urmatoarele drepturi: 

a) sa incaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat; 
b) sa asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii; 
c) sa solicite ajustarea tarifului in raport cu evolutia generala a preturilor si tarifelor din 
economie; 

      d) sa propuna modificarea tarifului aprobat in situatiile de schimbare semnificativa a 
echilibrului contractual; 
      e) sa aiba exclusivitatea prestarii serviciului de salubrizare pentru toti utilizatorii din 
raza unitatii administrativ-teritoriale pentru care are  contract de delegare a gestiunii; 
       f) sa aplice la facturare tarifele aprobate de Consiliul Local; 
       g) sa suspende sau sa limiteze prestarea serviciului, fara plata vreunei penalizari, cu 
un preaviz de 5 zile lucratoare, daca sumele datorate nu au fost achitate dupa 30 de zile 
de la primirea facturii; 
        h) sa solicite recuperarea debitelor in instanta. 
 
ART. 54 
Operatorii serviciilor de salubrizare au urmatoarele obligatii: 
a) sa asigure prestarea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale si cu 
respectarea prezentului regulament, prescriptiilor, normelor si normativelor tehnice in 
vigoare; 
b) sa plateasca despagubiri pentru intreruperea nejustificata a prestarii serviciului; 



 

 c) sa furnizeze autoritatii administratiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informatiile 
solicitate si sa asigure accesul la documentele si documentatiile pe baza carora 
presteaza serviciul de salubrizare, in conditiile legii; 
d) sa detina toate avizele, acordurile, autorizatiile si licentele necesare prestarii 
activitatilor specifice serviciului de salubrizare, prevazute de legislatia in vigoare; 
e)  sa respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului de 
salubrizare. 
f) sa presteze serviciul de salubrizare la utilizatorii din raza unitatii administrativ-teritoriale 
pentru care are contract de delegare a gestiunii, sa colecteze intreaga cantitate de 
deşeuri  si sa lase in stare de curatenie spatiul destinat depozitarii recipientelor de 
precolectare si domeniul public; 
g) sa tina la zi, impreuna cu Primaria Comunei Teliucu Inferior, evidenta tuturor 
utilizatorilor, contractelor încheiate precum şi măsurile adoptate pentru acoperirea cu 
contract a tuturor utilizatorilor. 
h) sa respecte indicatorii de performanta stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii si 
precizati in regulamentul serviciului de salubrizare, sa imbunatateasca in mod continuu 
calitatea serviciilor prestate; 
i) sa aplice metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor 
specifice de operare; 
î) sa factureze serviciile prestate in conformitate cu procedurile proprii de facturare 
aprobate de autoritatea competenta, la tarife legal aprobate; 
j) sa inregistreze toate reclamatiile si sesizarile utilizatorilor intr-un registru si sa ia 
masurile de rezolvare ce se impun. In registru se vor consemna numele, prenumele 
persoanei care a reclamat si a primit reclamatia, adresa reclamantului, data si ora 
reclamatiei, data si ora rezolvarii, numarul de ordine al reclamatiei care va fi comunicat 
petentului. La sesizarile scrise operatorul are obligatia sa raspunda in termen de 
maximum 30 de zile de la inregistrarea acestora; 
 
SECTIUNEA a 2-a 
Drepturile si obligatiile utilizatorilor 
 
ART. 55 
(1) Au calitatea de utilizator al serviciului de salubrizare beneficiarii individuali sau 
colectivi, directi ori indirecti, definiti potrivit Legii serviciilor comunitare de utilitati publice. 
(2) Dreptul, fara discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, 
precum si la informatiile publice este garantat tuturor utilizatorilor. 
 
ART. 56 
Utilizatorii au urmatoarele drepturi: 
a) sa utilizeze, liber si nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, in conditiile 
contractului/contractului de prestare; 
b) sa solicite si sa primeasca, in conditiile legii si ale contractelor de prestare, despagubiri 
sau compensatii pentru daunele provocate lor de catre operatori prin nerespectarea 
obligatiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ si 
cantitativ, parametrilor tehnici stabiliti prin contract sau prin normele tehnice in vigoare; 
c) sa sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale, orice deficiente constatate in 
sfera serviciului de salubrizare si sa faca propuneri vizand inlaturarea acestora, 
imbunatatirea activitatii si cresterea calitatii serviciului; 
d) sa se asocieze in organizatii neguvernamentale pentru apararea, promovarea si 
sustinerea intereselor proprii; 



 

e) sa primeasca si sa utilizeze informatii privind serviciul de salubrizare, despre deciziile 
luate in legatura cu acest serviciu de catre Consiliul Local, A.N.R.S.C. sau operator, dupa 
caz; 
f)sa fie consultati, direct sau prin intermediul unor organizatii neguvernamentale 
reprezentative, in procesul de elaborare si adoptare a deciziilor, strategiilor si 
reglementarilor privind activitatile din sectorul serviciului de salubrizare; 
g) sa se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociatii reprezentative, 
Primariei comunei Teliucu Inferior ori instantelor judecatoresti, in vederea prevenirii sau 
repararii unui prejudiciu direct ori indirect; 
h) sa li se presteze serviciul de salubrizare in conditiile prezentului regulament, ale 
celorlalte acte normative in vigoare, la nivelurile stabilite in contract; 
i) sa conteste facturile cand constata incalcarea prevederilor contractuale; 
j) sa primeasca raspuns in maximum 30 de zile la sesizarile adresate operatorului sau  
Primariei Comunei Teliucu Inferior si organelor centrale cu privire la neindeplinirea unor 
conditii contractuale; 
k) sa fie dotati de operator cu recipiente de precolectare adecvate mijloacelor de 
incarcare si de transport ale acestora; 
l) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare si de utilizare a 
acestora. 
 
ART. 57 
Utilizatorii au urmatoarele obligatii: 
a) sa respecte prevederile prezentului regulament si clauzele contractului de prestare a 
serviciului de salubrizare; 
b) sa achite in termenele stabilite obligatiile de plata, in conformitate cu prevederile 
contractului de prestare a serviciului de salubrizare; 
c) sa asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare; 
d) sa aplice masuri privind deratizarea si dezinsectia, stabilite de autoritatea locala si de 
directia de sanatate publica teritorială. 
e) sa accepte limitarea temporara a prestarii serviciului ca urmare a executiei unor lucrari 
prevazute in programele de reabilitare, extindere si modernizare a infrastructurii tehnico-
edilitare; 
f) sa respecte normele de igiena si sanatate publica stabilite prin actele normative in 
vigoare; 
g) sa incheie contracte pentru prestarea uneia dintre activitatile serviciului de salubrizare 
mentionate la art. 2 numai cu operatorul care are dreptul sa presteze astfel de activitati in 
aria teritorial-administrativa in care se afla utilizatorul; 
h) sa execute operatiunea de precolectare in recipientele cu care sunt dotate punctele de 
colectare de operatorul serviciului de salubrizare, in conformitate cu sistemul de colectare 
stabilit de Primaria Comunei Teliucu Inferior si prevazute in contract. Fractiunea umeda a 
deşeurilor va fi depusa in saci de plastic si apoi in recipientul de colectare; 
i) sa mentina in stare de curatenie spatiile in care se face precolectarea, precum si 
recipientele in care se depoziteaza deşeurile  in vederea colectarii; 
j) sa execute operatiunea de precolectare in conditii de maxima siguranta din punct de 
vedere al sanatatii oamenilor si al protectiei mediului, astfel incat sa nu produca poluare 
fonica, miros neplacut si raspandirea de deşeuri; 
k) sa nu introduca in recipientele de precolectare deşeuri din categoria celor cu regim 
special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din constructii, din 
toaletarea pomilor sau curatarea si intretinerea spatiilor verzi ori provenite din diverse 
procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de directiile 
sanitare veterinare sau de autoritatile de mediu; 



 

l) sa asigure curatenia incintelor proprii, precum si a zonelor cuprinse intre imobil si 
domeniul public (pana la limita de proprietate); Primaria Comunei Teliucu Inferior se va 
ingriji de salubrizarea spatiilor aflate in proprietatea publica sau privata a comunei Teliucu 
Inferior ; 
m) sa asigure curatenia locurilor de parcare pe care le au in folosinta din domeniul public, 
daca este cazul, si sa nu efectueze reparatii care pot produce scurgerea uleiurilor, 
carburantilor si lubrifiantilor sau spalarea autovehiculelor; 
n) sa nu arunce deşeuri  si obiecte de uz casnic pe strazi, pe terenuri virane sau  pe 
domeniul public ori in locuri publice; 
o) sa mentina curatenia pe partea carosabila a strazii sau a drumului, pe portiunea din 
dreptul condominiului, gospodariei si a locurilor de parcare pe care le folosesc; 
p) sa indeparteze zapada si gheata de pe trotuarele din dreptul imobilelor in care 
locuiesc; 
q) sa pastreze curatenia pe arterele de circulatie, in piete, targuri si oboare, in parcuri, 
locuri de joaca pentru copii si in alte locuri publice. 
 
 
 
 
CAP. IV DETERMINAREA CANTITATILOR SI VOLUMULUI DE LUCRARI PRESTATE 
 
ART. 58 
(1) La incheierea contractului de prestari servicii, operatorii au obligatia de a mentiona in 
contract cantitatile de deşeuri ce urmeaza a fi colectate. 
(2) In cazul  utilizatorilor care detin in proprietate gospodarii individuale, contractul se 
incheie pentru numarul total de persoane care au aceeaşi adresa. 
 
ART. 59 
(1) Pentru deşeurile provenite de la operatorii economici, cantitatile de deşeuri produse, 
tipul acestora, compozitia, modul de tratare, conditiile de transport, modul de depozitare 
vor fi cele mentionate in autorizatia de mediu eliberata de autoritatile competente. 
 (2) Pentru deşeurile provenite de la lucrari de constructii, operatorii vor stabili cu 
producatorii unor astfel de deşeuri modalitatea de determinare a cantitatii acestor deşeuri. 
 
ART. 60 
Pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare masurarea cantitatilor se face 
in functie de doza si de reteta utilizate pe unitatea de suprafata sau de volum. 
ART. 61 
Modalitatile de determinare a cantitatilor, cat si modul de facturare vor face parte din 
procedura proprie de facturare, intocmita de operator si aprobata de A.N.R.S.C. 
 
CAP. V INDICATORI DE PERFORMANTA SI DE EVALUARE A SERVICIULUI DE 
SALUBRIZARE 
 
ART. 62 
(1) Consiliul Local al  comunei Teliucu Inferior stabileste si aproba valorile indicatorilor de 
performanta ai serviciului de salubrizare . 
(2) Indicatorii de performanta ai serviciului de salubrizare se precizeaza in regulamentul 
serviciului de salubrizare. 



 

(3) Autoritatile administratiei publice locale sunt responsabile de realizarea de catre 
operator a indicatorilor de performanta ai serviciului, a clauzelor contractuale si a 
legislatiei in vigoare referitoare la serviciul de salubrizare.  
(4) Autoritatile administratiei publice locale aplica penalitati contractuale operatorului 
serviciului de salubrizare in cazul in care acesta nu presteaza serviciul la parametrii de 
eficienta si calitate la care s-a obligat ori nu respecta indicatorii de performanta ai 
serviciului. 
 
ART. 63 
(1) Indicatorii de performanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operatori pentru 
asigurarea serviciului de salubrizare a localitatilor. 
(2) Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca 
serviciul de salubrizare, avandu-se in vedere: 
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ; 
b) prestarea serviciului pentru toti utilizatorii din aria sa de responsabilitate. 
c) adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor; 
d) excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de salubrizare; 
e) respectarea reglementarilor specifice din domeniul protectiei mediului si al sanatatii 
populatiei; 
f) implementarea unor sisteme de management al calitatii, al mediului si al sanatatii si 
securitatii muncii. 
ART. 64 
Indicatorii de performanta pentru serviciul de salubrizare se refera la urmatoarele 
activitati: 
a) contractarea serviciului de salubrizare; 
b) masurarea, facturarea si incasarea contravalorii serviciilor efectuate; 
c) indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate; 
d)mentinerea unor relatii echitabile intre operator si utilizator, prin rezolvarea rapida si 
obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecarei parti; 
e) solutionarea in timp util a reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de 
salubrizare; 
f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toti utilizatorii din raza unitatii administrativ-
teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii; 
g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare, informare, consultanta. 
 
ART. 65 
In vederea urmaririi, respectarii indicatorilor de performanta, operatorul de salubrizare 
trebuie sa asigure: 
a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale; 
b) gradul asigurarii cu recipiente de precolectare a utilizatorilor; 
c) evidenta clara si corecta a utilizatorilor; 
d) inregistrarea activitatilor privind masurarea prestatiilor, facturarea si incasarea 
contravalorii serviciilor efectuate; 
e) inregistrarea reclamatiilor si sesizarilor utilizatorilor si modul de solutionare a acestora. 
 
ART. 66 
In conformitate cu competentele si atributiile legale ce le revin, autoritatile administratiei 
publice centrale si locale, precum si A.N.R.S.C., au acces neingradit la informatii 
necesare stabilirii: 
a) modului de aplicare a legislatiei si a normelor emise de A.N.R.S.C.; 
b) modului de respectare si indeplinire a obligatiilor contractuale asumate; 



 

c) calitatii si eficientei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti in 
contractele directe sau in contractele de delegare a gestiunii; 
d) modului de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare 
si/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbana incredintata prin 
contractul de delegare a gestiunii; 
e) modului de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare; 
f) respectarii parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice si a normelor metodologice. 
 
ART. 67 
Indicatorii de performanta si de evaluare ai serviciului de salubrizare constituie anexa in 
regulamentul serviciului de salubrizare. 
 
CAP. VI  DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE 
ART. 68 
(1) Consiliul Local elaboreaza si adopta, regulamentul propriu al serviciului de 
salubrizare. 
(2) Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale de catre operatorii de salubritate si 
utilizatori, se aplica prevederile Legii nr. 2/2001 – regimul juridic al contravenţiilor, Legii 
nr. 51/2006 – legea serviciilor comunitare de utilitati publice si Legea nr. 101/2006 – legea 
serviciilor de salubrizare a localitatilor, urmând ca stabilirea faptelor ce constituie 
contravenţie şi sancţiunile contravenţionale ce se vor aplica să fie stabilite prin hotărâre a 
consiliului local. 
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre primari si/sau 
imputernicitii acestora si de imputernicitii presedintelui A.N.R.S.C. 
(4) In termen de maxim 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, 
Primaria comunei Teliucu Inferior, va proceda la delegarea gestiunii prin concesiune 
conform legii, in vederea punerii in aplicare a prezentului regulament. 
 
ART. 69 
(1) In cadrul contractelor incheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele si 
tarifele legale, valabile la data incheierii acestora. De asemenea, se vor face trimiteri si la 
actele normative care trebuie respectate din punct de vedere al protectiei mediului si al 
sanatatii publice. 
(2) Contractele de prestari servicii se vor incheia cu urmatoarele categorii de utilizatori: 
a) proprietari de gospodarii individuale sau reprezentanti ai acestora; 
b) operatori economici; 
c) institutii publice. 
ART. 70 
Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice va 
controla aplicarea prevederilor prezentului regulament. 
ART. 71 
Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate in functie de modificarile de natura 
tehnica, tehnologica si legislativa, prin hotărârea consiliului local. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INDICATORI DE PERFORMANTA 

pentru serviciile publice de salubrizare 

 
 

Nr. 

Crt. 

 

INDICATORI DE PERFORMANTA 

 

Trim.1 

 

Trim.2 

 

Trim.3 

 

Trim.4 

 

Total 

an 

1. Indicatori de performanta generali      

1.1. CONTRACTAREA SERVICIILOR DE 

SALUBRIZARE 

     

 a) numarul de contracte incheiate raportat la 

numarul de solicitari, pe categorii de utilizatori 

     

 b) procentul de contracte de la lit.a) incheiate in 

mai putin de 10 zile calendaristice 

     

 c)numarul de solicitari de modificare a 

prevederilor contractuale, raportate la numarul 

total de solicitari de modificare a prevederilor 

contractuale, rezolvate in 10 zile 

     

 d) numarul de solicitari de imbunatatire a 

parametrilor de calitate ai activitatii prestate, 

rezolvate, raportat la numarul total de cereri de 

imbunatatire a activitatii, pe categorii de 

activitati 

     

1.2. MASURAREA SI GESTIUNEA 

CANTITATII SERVICIILOR PRESTATE 

     

 a) numarul de recipiente de precolectare 

asigurate pe tipodimensiuni, ca urmare a 

solicitarilor, raportat la numarul total de solicitari 

     

 b)numarul de reclamatii rezolvate privind 

cantitatile de servicii prestate, raportat la numarul 

total de reclamatii privind cantitatile de servicii 

prestate pe tipuri de activitati si categorii de 

utilizatori 

     

 c) ponderea din numarul de reclamatii de la lit.b) 

care s-au dovedit justificate 

     

 d) procentul de solicitari de la lit.c)care au fost 

rezolvatein mai putin de 5 zile lucratoare 

     

 e) numarul de sesizari din partea agentilor de 

protectia mediului raportat la numarul total de 

sesizari din partea autoritatilor centrale si locale. 

     

 f)numarul annual de sesizari din partea agentilor 

de sanatate publica raportat la numarul total de 

sesizari din partea autoritatilor centrale si locale 

     

 g) cantitatea de deseuri colectate selectiv 

raportata la cantitatea totala de deseuri colectate 

     

 h) cantitatea totala de deseuri sortate si 

valorificate, raportata la cantitatea totala de 

deseuri colectate. 

     

 i) penalitatile contractuale totale aplicate de 

autoritatile administratiei publice locale raportate 

la valoarea prestatiei, pe activitati. 

     

 j)cantitatea totala de deseuri colectate din locurile 

neamenajate, raportata la cantitatea totala de 

deseuri colectata 

     

1.3. FACTURAREA SI INCASAREA 

CONTRAVALORII PRESTATIILOR 

     



 

 a) numarul de reclamatii privind facturarea 

raportat la numarul total de utilizatori pe 

categorii de utilizatori 

     

 b)procentul de reclamatii de la lit.a) rezolvate in 

mai putin de 30 zile 

     

 c) procentul de reclamatii de la lit.a) care s-au 

dovedit justificate 

     

 d) valoarea totala a facturilor incasate raportate la 

valoarea totala a facturilor emise, pe categorii de 

activitati 

     

1.4. RASPUNSURI LA SOLICITARILE SCRISE 

ALE UTILIZATORILOR 

     

 a)numarul de sesizari scrise, raportate la numarul 

total de utilizatori, pe activitati si categorii de 

utilizatori 

     

 b)procentul din totalul de la it.a) la care s-a 

raspuns intr-un termen mai mic de 30 de zile 

     

 c) procentul din totalul de la lit.a) care s-a 

dovedit a fi intemeiat 

     

2. INDICATORI DE PRFORMANTA 

GARANTATI 

     

2.1. INDICATORI DE PRTFORMANTA 

GARANTATI PRIN LICENTA DE 

PRESTARE A SERVICIULUI 

     

 a)numarul de sesizari scrise privind 

nerespectarea de catre operator a obligatiilor din 

licenta 

     

 b) numarul de incalcari ale obligatiilor 

operatorilor rezultate din analizele si controalele 

organismelor abilitate  

     

2.2. INDICATORI DE PERFORMANTA A 

CAROR NERESPECTARE ATRAGE 

PENALITATI CNFORM CONTRACTULUI 

DE FURNIZARE/PRESTARE 

     

 a) Numarul de utilizatori care au primit 

despagubiri datorate culpei operatorului sau daca 

s-au imbolnavit din cauza nerespectarii 

conditiilor corespunzatoare de prestare a 

activitatii 

     

 b)valoarea despagubirilor acordate de operator 

pentru situatiile de la lit.a) raportata la valoarea 

totala facturata aferenta activitatii 

     

 c) numarul de neconformitati constatate de 

autoritatea administratiei publice locale, pe 

activitati 

     

 

 

 

 

           

              

                        
     

 


