
ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind stabilirea măsurilor şi sancţionarea faptelor pentru beneficiarii serviciului de 

salubrizare care nu separă in mod corespunzător deşeurile

Consiliul local al Comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând referatul de aprobare înregistrat sub nr.6013 din 21.10.2020 al primarului comunei 
Coşna, raportul de specialitate al compartimentului din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Coşna, înregistrat sub nr.6427 din 20.11.2020 şi:

- avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul 
consiliului local Coşna , înregistrat sub nr.6814 din 17.12.2020;

Având în vedere prevederile:
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată şi actualizată;
-Legii nr. 101/2006, a Serviciului de salubrizare a localităţilor, modificată şi completată;
- art.(17) şi 59 alin.2 din Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor actualizată cu 

modificările şi completările ulterioare;
-art.2 alin.3 din OG.nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi 

completările ulterioare;

în temeiul prevederilor alt. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (3) ale art. 196 alin. (1) lit.
a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R E S T E :
A rt.l. Se aprobă măsurile şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii în domeniul 

salubrizării a comunei Coşna pentru agenţii economici, instituţiile publice, alte persoane juridice, 
precum şi persoane fizice.

Art.2.1.Se stabilesc următoarele măsuri pentru persoanele fizice si juridice, de pe raza 
comunei Coşna privind depozitarea selectivă a deşeurilor generate in gospodăriile proprii şi de 
entităţile economice şi publice de pe raza Comunei Coşna:

a. depozitarea deşeurile menajere selectiv, în recipientii distribuiţi de Primărie neamestecate 
cu alte tipuri de deşeuri, precum deşeuri biodegradabile (iarba, crengi, tulei, etc) deşeuri de 
construcţii, deşeuri de grajd, animale moarte etc.

b. depozitarea separată deşeurile menajere : intr-un recipient pentru fracţia umedă si alt
recipient pentru ambalajele de sticla, metal, carton, plastice, in vederea neamestecării
deşeurilor menajere cu deşeurile reciclabile si ambalaje.
d. Să colecteze selectiv deşeurile bioderadabile (iarba, crengi, frunze, tulei,etc), care se vor 

depozita in locuri potrivite din proprietatea persoanelor fizice si juridice .
e. deseurile biodegradabile pot fi arse in condiţii de siguranţa, supravegheate in conţinu pana 

Ia arderea totala, fara a afecta vecinătăţile sau persoane, cu acordul autorităţii locale ;
f. deseurile provenite din lucrări de construcţii se vor depozita pe proprietatea persoanelor 

fizice sau juridice pe durata desfăşurării lucrărilor de construcţii, dar nu mai mult de 30 zile, după 
care se va anunţa individual operatorul de salubritate care colectează deşeurile de pe raza Comunei 
in vederea ridicării acestor deşeuri contracost_;

g. deşeurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), nu se vor amesteca cu deşeuri 
menajere sau alte tipuri de deşeuri, acestea vor fi colectate cu titlu gratuit de către operatorul de 
salubritate, in anumite zile din an, in puncte fixe, programul de ridicare fiind anuntat in prealabil.

h. este interzisă abandonarea sau sa aruncare deşeurile (DELE) pe drumuri, trotuare,



drumuri agricole, câmpuri virane, malul râului Teşna,Bancu, etc.
i.Colectarea deseurile voluminoase - mobilier, covoare, saltele etc se va face în cadrul unor 

campanii de colectare, în baza unui program stabilit de operatorul de salubritate împreună cu 
Primăria.

k.Orice cetăţean are obligaţia civică de a anunţa organele competente din cadrul Primăriei 
Coşna, dacă are cunoştinţa despre abandonarea, aruncarea, depozitarea deşeurilor de orice fel de 
către persoane fizice si juridice in locuri nepermise.

2.2.Nerespectarea masurilor mai sus stabilite constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă la valoarea minimă de 3000 lei pentru persoane fizice si cu amendă 20.000 lei pentru 
persoane juridice, conform art.61 alin.l din Legea nr.211/2011 republicată cu modificările şi 
completările ulterioare.

2.3.Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către primar şi 
persoane împuternicite din cadrul Primăriei comunei Coşna.

Art.3.1.Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile din O.G.2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare.

2.Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii 
procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii.

Art.4. Se aprobă regulamentul de gestionare a deşeurilor de pe raza Comunei Coşna, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului pentru controlul de 
legalitate, în termenul prevăzut de lege şi intră în vigoare în termen de 15 de zile de la aducerea la 
cunoştinţa publică.

Art.6.Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul 
comunei Coşna.

PREŞEDINTE DEIŞE0IN3S&, CONTRASEMNEAZĂ,
Silviu Tott& Secretarul genenâT al comunei,

MarfariftJvan
Coşna, 18.12.2020 
Nr.85
Prezenta hotărâre a fost adopt&tă ctuţfiî nurfîăr de 9 voturi ’’pentru”, 0 ’’abţineri”, 0 ” împotrivă” din 
numărul de 9 consilieri prezeriţHa-şedînţa ordinară din 18.12.2020, din total de 9 consilieri în 
funcţie.



Anexa Ia HCL nr. din / T ' t l '  2020

REGULAMENTUL PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE 
SALUBRIZARE PENTRU COMUNA COŞNA

CAPITOLUL J  .DISPOZIŢII GENERALE 
Domeniul de aplicare
ART. 1 Prezentul Regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind desfasurarea activităţii de 
salubrizare, definind modalităţile si condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea salubrizării 
teritoriului Comunei.
ART. 2
Prezentul Regulament se aplica numai activitatilor privind :

• colectarea separata şi transportul separat al deşeurilor menajere deşeuri provenite din 
gospodarii/locuinte si al deşeurilor comunale şi similare provenind din activititati comerciale si din 
activităţile instituţiilor publice de pe raza Comunei, inclusiv fracţii colectate separat, fara a aduce 
atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori;

• colectarea si transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activitati de reamenajare 
si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora.

De asemenea, prezentul Regulament se aplica si activitatii de compostare Ia domiciliu a deşeurilor 
biodegradabile menajere..
ART. 3
Termenii si noţiunile utilizate in prezentul regulament se definesc după cum urmeaza:

• autoritate competenta de reglementare - Autoritatea Naţionala de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumitain continuare A.N.R.S.C.;

• compost - produs rezultat din procesul de tratare aeroba, prin descompunere 
microbiana a componentei organice din deseurile supuse compostării;

• colectare-strângerea deşeurilor, inclusiv stocarea si sortarea preliminară a deşeurilor, in vederea 
transportării la o instalaţie de tratare;

• colectare separata - colectarea in cadrul careia un flux de deşeuri este pastrat separat in funcţie 
de tipul si natura deşeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifica a acestora;

• curatarea zapezii/ghetii - operaţiunea de îndepărtare a stratului de zapada sau de gheata depus 
pe suprafaţa carosabilasi pietonala, in scopul asigurării deplasării vehiculelor si pietonilor in condiţii de 
siguranţa;

• depozit - amplasament pentru eliminarea finala a deşeurilor, prin depozitare pe sol
• deratizare - activitatea de starpire a şoarecilor si şobolanilor prin otrăvire cu substanţe chimice 

sau prin culturi microbiene;
• deşeuri - orice substanţa sau obiect pe care deţinătorul le arunca sau are intenţia sau obligaţia sa 

le arunce;
• deşeuri biodegradabile - deseu care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi 

deseurile alimentare ori de gradina, hartia si cartonul;



•  deşeuri cu regim special- deşeuri a căror manipulare, colectare, transport si depozitare se supun 
unui regim reglementat prin acte normative in vederea evitării efectelor negative asupra sanatatii 
oamenilor, bunurilor si asupra mediului înconjurător;

• deşeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerinţele definiţiei 
de deseu;

• deşeuri din construcţii si demolări nepericuloase - deşeuri rezultat in urma demolării sau 
construirii clădirilor, şoselelor si a altor structuri de obiective industriale ori civile, care nu sunt 
încadrate ca deşeuri periculoase conform prevederilor legale in vigoare;

• deşeuri menajere - deşeuri provenite din gospodarii/locuinte;
• deşeuri comunale - deşeuri menajere si similare;
• deşeuri reciclabile - deseu care, in urma unor procese suferite, poate constitui materie prima 

intr-un proces de producţie pentru obţinerea produsului initial sau pentru alte scopuri;
• deşeuri similare -  deşeuri care din punctul de vedere al naturii si compoziţiei sunt comparabile 

cu deseurile menajere, exclusiv deseurile din producţie, din agricultura si din activitati forestiere;
• deşeuri de echipamente electrice si electronice - denumite in continuare DEEE - echipamentele 

electrice si electronice care constituie deşeuri conform prevederilor Legii 211/2011 privind regimul 
deşeurilor, inclusiv toate componentele, subansamblurile si produsele consumabile, parte integranta a 
echipamentului in momentul in care acestea devin deşeuri;

• deşeuri de echipamente electrice si electronice provenite de la gospodarii particulare - DEEE 
provenite de la gospodarii particulare si din surse comerciale, industriale, instituţionale si din alte surse, 
care, datorita naturii si cantitatii lor, sunt similare celor provenite de Ia gospodarii particulare;

• deşeuri periculoase -  deşeuri definite in Anexa nr. 4 la Legea 211/2011 privind regimul 
deşeurilor;

• deşeuri stradale - deşeuri specifice cailor de circulaţie publica, provenite din activitatea 
cotidiana a populaţiei, de la spatiile verzi, de Ia animale, din depunerea de substanţe solide provenite 
din atmosfera;

• deşeuri voluminoase - deşeuri comunale solide de diferite provenienţe, care, datorita 
dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de colectare, ci necesita o tratare diferenţiata 
fata de acestea, din punct de vedere al preluării si transportului;

• deţinător de deşeuri- producătorul de deşeuri sau persoana fizica sau juridica care se afla in 
posesia acestora;

• dezinfectie - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanţe specifice,in scopul 
eliminării surselor de contaminare;

• dezinsectie - activitatea de combatere a insectelor in stadiul de larva sau adult cu substanţe 
chimice specifice;

• eliminare - orice operaţiune care nu este o operaţiune de valorificare, chiar si in
• cazul in care una dintre consecinţele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanţe sau de 

energie; anexa nr. 2 la Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor stabileşte o lista a operaţiunilor de 
eliminare, lista care nu este exhaustiva;

• gestionarea deşeurilor - colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deşeurilor, inclusiv 
supravegherea acestor operaţiuni si întreţinerea ulterioare a amplasamentelor de eliminare , inclusiv 
acţiunile întreprinse de un comerciant sau un broker;

• incinerare - operaţia de tratare termica a deşeurilor, cu sau fara recuperare de căldură, realizata 
in instalaţii care respecta legislaţia in vigoare privind incinerarea deşeurilor



• precoîectare -  activitatea utilizatorului de strângere si stocare temporara a deşeurilor 
munciipale in recipiente, containere sau puncte de colectare, amplasate in spatii special amenajate;

• producător de deseuri-oncz persoana din a cărei activitate rezulta deşeuri (producător initial 
de deşeuri) sau orice persoana care efectuează operaţiuni de pretratare, de amestecare sau de alt tip, 
care duc Ia modificarea naturii sau a compoziţiei acestor deşeuri;

• reciclare-orice operaţiune de valorificare prin care deseurile sunt transformate in produse, 
materiale sau substanţe pentru a-si indeplîni funcţia lor iniţiala sau pentru alte scopuri; aceasta include 
retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetica si conversia in vederea folosirii 
materialelor drept combustibil sau pentru operaţiunile de umplere;

• salubrizare - totalitatea operaţiunilor si activitatilor necesare pentru pastrarea unui aspect 
salubru al localităţilor;

• sortare - activitatea de separare pe tipuri de materiale si stocarea temporara adeseurilor 
reciclabile in vederea transportării lor la operatorii economici specializaţi;

• utilizator - persoana fizica sau juridica care beneficiază, direct ori indirect, individual sau 
colectiv, de serviciile de utilitati publice, in condiţiile legii.

• utilizatori ca sn ic i-utilizatori persoane fizice, care beneficiază de servicii.
• utilizatori wcw-casnici -  utilizatori persoane juridice (instituţii publice, operatori economici, 

asociaţii neguvemamentale etc) care beneficiază de servicii.
• valorificare - orice operaţiune care are drept rezultat principal faptul ca deseurile servesc unui 

scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate intr-un anumit scop sau faptul ca 
deseurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv in întreprinderi ori in economie in 
general.
ART. 4
(1) Serviciul de salubrizare se realizează prin delegare către un operator de salubrizare autorizat de 
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.
(2) Principalele categorii de utilizatori de pe raza Comunei sunt:
- casnici: persoane fizice sau asociaţii de proprietari/Iocatari;
- operatori economici;
- instituţii publice.
(3) Utilizatorii au drept de acces, fara discriminare, la informaţiile publice privind serviciul de 
salubrizare, la indicatorii de performanta ai serviciului, la structura tarifara si la clauzele contractuale.
(4) Operatorul delegat al serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului 

să asigure protecţia sanatatii publice, utilizând numai mijloace si utilaje corespunzătoare cerinţelor 
autoritatilor competente din domeniul sanatatii publice si cel al protecţiei mediului.
(5) Operatorul delegat al serviciului de salubrizare este obligat sa asigure continuitatea serviciului 
conform contractului încheiat, cu excepţia cazurilor de forţa majora care vor fi menţionate in 
contractele de delegare.
CAPITOLUL II. COLECTAREA SEPARATA SI TRANSPORTUL SEPARAT AL 
DEŞEURILOR COMUNALE SI AL DEŞEURILOR SIMILARE PROVENIND DIN 
ACTIVITATI COMERCIALE SI INSTITUŢII
ART. 5
(1) Următoarele categorii de deşeuri comunale vor fi colectate separat de pe teritoriul Comunei si 
transportate la instalaţii de tratare, respectiv eliminare:
(a) deşeurilor menajere reciclabile (hârtie, carton, plastic, metal si sticla)- transportate la stafiile de 
sortare;



(b) deşeuri biodegradabile (resturi alimentare)
(c) deşeuri periculoase din deşeuri le menajere-transportate la spatiile de stocare temporara.
(2) Deşeuri le de echipamente electrice si electronice, deşi fac parte din categoria deşeurilor comunale şi 
colectarea lor de la gospodăriile particulare este in sarcina autoritarii publice locale, acestea vor fi 
gestionate prin alte sisteme decât serviciul de salubrizare al localităţii, stabilite de comun acord cu 
producatorii/importatorii de echipamente electrice si electronice sau tertii care ii reprezintă, conform 
prevederilor legale în vigoare.
ART. 6
Operatorrul delegat care colectează, transporta si stochează deseurile menţionate la articolul de mai sus 
trebuie sa cunoască:
a) tipurile si cantitatile de deşeuri care urmeaza sa fie transportate, pentru fiecare categorie de deşeuri 
in parte;
b) cerinţele tehnice generale;
c) masurile de precauţie necesare;
d) informaţiile privind originea, destinaţia, tratarea si eliminarea deşeurilor, precum si tipul si cantitatea 
de deşeuri (pentru fiecare categorie in parte), date care trebuie prezentate, la cerere, autoritarilor 
competente.
ART. 7
Prestarea activitatii de salubrizare privind colectarea si transportul deşeurilor comunale 
trebuie realizata in astfel de condiţii incat sa se asigure:
a) protejarea sanatatii populaţiei;
b) protecţia mediului inconjurator;
c) menţinerea curăţeniei si crearea unei estetici corespunzătoare a localităţilor Comunei;
d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantitatii de deşeuri si reciclarea 
acestora.
ART. 8
(1) Persoanele fizice si juridice producătoare de deşeuri comunale trebuie sa realizeze activitatea de 
precolectare separata, potrivit specificului locului de producere a deşeurilor, in condiţii salubre, in 
pubelele puse la dispoziţia gospodăriilor de către Primăria Comunei, separat pe fracţia umedă (deşeuri 
alimentare) de culoare roşie şi pe fracţia uscată reciclabilă (hârtie, carton, plastic, sticlă metal) , de 
culoare neagră. Pentru gospodăriile fără acces la drumurile practicabile in care s-a aibă acces maşinile 
de coletat deşeuri, acestea vor fi transportate şi depozitate in saci (separat pe cele două fracţii) in spatii 
special amenajate si prin sistemele propuse si asigurate de operatorii de salubrizare care organizează 
activitatea de colectare a deşeurilor de acest tip.
(2) Precolectarea deşeurilor menajere nepericuloase de la populaţie se va realiza separat, pe categorii 

de deşeuri, după cum urmeaza:
- în toate satele comunei Coşna, ( sat Coşna, Podu Coşnei, Valea Banculu, Româneşti şi Teşna) 

colectarea deşeurilor se va realiza pentru fracţia umedă in fiecare marţi a săptămânii, iar pentru 
deseurile reciclabile (fracţia uscată) in ziua de miercuri din prima şi a treia săptămână/Iună.
(3) Modificarea de către operatorul delegat al serviciului de salubrizare a datelor de colectare a 
deşeurilor va fi efectuată cu anunţarea şi acceptarea prealabilă a conducerii Primăriei.
(4) Modificarea datelor de ridicare a deşeurilor va fi adusă la cunoştinţa utilizatorilor, de către 
operatorul delegat al serviciului de salubrizare in timp util.
(5) In cazul deşeurilor periculoase, colectarea acestora de la populaţia din Comuna Coşna se va realiza 

cu ajutorul maşinilor specializate pentru colectarea si transportul deşeurilor periculoase. Colectarea se 
va realiza după un program stabilit la începutul anului in puncte fixe. Atât programul de colectare, cat



si punctele de staţionare a maşinii vor fi comunicate cetăţenilor din Comună, la începutul fiecărui an. 
Deseurile periculoase menajere colectate vor fi transportate si stocate temporar în spatiile special 
amenajate in acest scop de către operatori. Preluarea, stocarea temporara, precum si tratarea si 
eliminarea deşeurilor periculoase menajere se realizează in condiţiile legii.
(6) Cetăţenii sunt obligaţi să anunţe dacă deţin deşeuri periculoase in vederea colectării acestora in 
condiţiile prezentate la pct.(5).
(7) Operatorul delegat va identifica deşeurile periculoase şi le va colecta şi stoca in condiţii sigure.
(8) Modul de colectare a deşeurilor din construcţii si demolări rezultate de la populaţie este prezentat in 
Capitolul III.
(9) In cazul unităţilor sanitare si veterinare, operatorii de salubrizare sunt responsabili numai pentru 

colectarea deşeurilor similare. Este interzisa amestecarea cu deseurile similare sau predarea separata 
către operatorii de salubrizare a următoarelor categorii de deşeuri rezultate din activitatile unităţilor 
sanitare si din activitati veterinare si/sau cercetări conexe:
a) obiecte ascuţite;
b) fragmente si organe, inclusiv recipienti de sânge si sânge conservat;
c) deşeuri a căror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infecţiilor;
d) chimicale periculoase si nepericuloase;
e) medicamente;
f) alte tipuri de materiale sanitare
Precolectarea si stocarea acestor tipuri de deşeuri se realizează in condiţiile reglementate de Ordinul 
Ministrului Sanatatii nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor 
rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţionala de date 
privind deseurile rezultate din activitati medicale.
Colectarea, transportul si eliminarea acestor tipuri de deşeuri se realizează de către operatori economici 
autorizaţi in condiţiile legii.
(10) Deseurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din 

activitatea de ingrijiri medicale acordate in cabinete medicale au acelaşi regim cu cel al deşeurilor 
periculoase rezultate din activitatea medicala, conform reglementarilor legale specifice. Persoanele care 
isi administrează singure tratamente injectabile la domiciliu si cadrele medicale care aplica tratamente 
la domiciliu sunt obligate sa colecteze deseurile rezultate in recipiente cu pereţi rezistenţi (cutii din 
carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune ia cea mai apropiata unitate de asistenta medicala 
publica, care are obligaţia de a le primi. Cabinetul medical va respecta legislaţia specifica in domeniu. 
ART. 9
(1) Colectarea deşeurilor comunale se face numai in recipienti inchisi cu capac.
(2) In funcţie de sistemul de precolectare adoptat, colectarea se va realiza separat, conform prevederilor 
art. 5-8.
(3) Containerele si recipientii folosiţi pentru colectarea separată a deşeurilor comunale vor fi 
inscripţionate cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate si marcate in diverse 
culori prin vopsire sau aplicare de folie adeziva, conform prevederilor Ordinului nr. 1.281/2005 al 
ministrului mediului si gospodăririi apelor, respectiv nr. 1.121/2006 al ministrului administraţiei si 
internelor.
(4) In vederea realizării activitatii de colectare, operatorul delegat al serviciului de salubrizare care 
asigura activitatea de colectare si transport va dota punctele amenajate prin grija autoritatii 
administraţiei publice locale, conform legii, cu recipienti de colectare si vor amenaja puncte noi, in 
conformitate cu prevederile Contractelor de delegare a serviciilor.
ART. 10



(1) Deşeuri le voluminoase constau in deşeuri solide de dimensiuni mari (mobilier, covoare, saltele, 
obiecte mari de folosinţa îndelungata, altele decât deseurile de echipamente electrice si electronice 
etc.), care nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de precolectare si colectare a deşeurilor comunale.
(2) Colectarea deşeurilor voluminoase se va face prin intermediul campaniilor de colectare organizate 
de către operatorii de salubrizare cu o frecventa minima trimestriala. Programul acestor campanii (data, 
locurile de staţionare, timpul de staţionare, intervalul orar in care se realizează staţionarea), după 
aprobarea de către autoritatea administraţiei publice locale, va fi anuntat generatorilor de deşeuri.
(3) Deseurile voluminoase se poate face si direct de la deţinătorul acestora, in sistemul „la cerere”, in 
urma apelurilor telefonice de la populaţie, instituţii publice si operatori economici si vor fi transportate 
de operatorii de colectare si transport la/in punctele de stocare temporară special amenjate.In aceasta 
situaţie, operatorii de salubrizare pot sa stabilească o alta data si ora decât cele aprobate de autoritatea 
administraţiei publice locale in cadrul programelor de colectare a deşeurilor voluminoase.
(4) Cetăţenii pot duce direct deseurile voluminoase la respectivele puncte de stocare.

ART. 11 an, in funcţie de cantitatea de deşeuri voluminoase colectate, frecventa de colectare poate fi 
crescută sau scăzută. Modificarea frecventei de colectare a deşeurilor voluminoase se face cu acordul 
autoritatii publice locale.
(1) Frecventa de colectare a deşeurilor voluminoase va fi de o data Ia trei luni.
(2) Operatorii de colectare si transport vor informa cetăţenii de pe teritoriul Comunei la începutul 
fiecărui an,cu privire la calendarul de colectare a deşeurilor voluminoase.
ART. 12
Operatorii de colectare si transport vor asigura tratarea, valorificarea si eliminarea întregii cantitati de 
deşeuri voluminoase colectate separat.
ART. 13
Operatorul de colectare si transport trebuie sa aiba un sistem de evidenta a gestionarii deşeurilor 
voluminoase din care sa rezulte:
a) data in care s-a realizat colectarea si transportul (atat in cazul campaniilor de colectare cat si in cazul 
colectării „Ia cerere”);
b) cantitatile totale preluate de la utilizatorii casnici si non-casnici;
c) cantitatile de deşeuri voluminoase care au fost valorificate;
d) cantitatile de deşeuri voluminoase care au fost eliminate.
ART. 14
(1) Operatorul delegat al serviciului de salubrizare împreuna cu autoritatea administraţiei publice 
locale au obligaţia sa identifice toti producătorii de deşeuri comunale si sa acţioneze in vederea 
înfiinţării si amenajării facilitaţilor necesare activitatiî de precolectare si colectare, conform 
prevederilor Contractelor de delegare a serviciilor.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale instituie taxe speciale de salubrizare pentru constituirea 
fondurilor pentru finanţarea activitatilor componente ale serviciului de salubrizare.
(3) Taxa speciala de salubrizare este instituita atat pentru utilizatorii casnici, cat si pentru 
utilizatorii non-casnici.
ART. 15
(1) Acolo unde este cazul, punctele de colectare vor fi dotate de către operatorul de salubrizare cu 
recipienti marcaţi in culorile stabilite de actele normative in vigoare, avand capacitatea de inmagazinare 
corelata cu numărul de utilizatori arondaţi si cu frecventa de colectare, asigurând condiţii de acces uşor 
pentru autovehiculele destinate colectării.



(2) In vederea prevenirii utilizării fara drept a recipientelor de colectare a deşeurilor comunale, acestea 
vor fi inscripţionate cu un marcaj de identificare realizat astfel incat sa nu poata fi sters fara ca prin 
aceasta operaţie sa nu ramana urme vizibile.
(3) Preluarea deşeurilor din recipientele de colectare amplasate in punctele de colectare de către alte 
persoane decât operatorul de salubrizare constituie infracţiuni de furt si se sancţionează conform legii.
(4) Operatorii vor suplimenta capacitatea de inmagazinare, inclusiv prin marirea numărului de 
recipienti, in cazul in care se dovedeşte ca volumul acestora este insuficient.
(5) Menţinerea in stare salubra, ventilarea, deratizarea, dezinfectia si dezinsectia punctelor de colectare 
revin persoanelor fizice si/sau juridice, in cazul in care acestea se afla in spatii apartinand utilizatorului, 
sau operatorului delegat, in cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public.
(5) Spatiile de colectare exterioare puse la dispoziţie de autoritatile administraţiei publice locale se 
amenajeaza astfel incat sa permită amplasarea numărului necesar de recipiente care sa asigure 
capacitatea de colectare, corelata cu frecventa de colectare. Aceste spatii vor fi împrejmuite si 
amplasate in locuri care sa permită accesul uşor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de 
amplasare a platformei de colectare a deşeurilor comunale pe domeniul public se va face astfel incat 
distanta pana la ferestrele spatiilor cu destinaţie de locuinţa sa fie mai mare de 10 m.
(6) Operatorul delegat va urmări starea de etanşeitate a recipientilor de colectare, urmând a le înlocui 
imediat pe cele care s-au deteriorat.
ART. 16
Frecventa de colectare a categoriilor de deşeuri comunale este cea stabilita prin contractele de delegare 
a gestiunii activitatii de colectare si transport al deşeurilor aflate in derulare pe teritoriul Comunei.
ART. 17
Colectarea deşeurilor comunale se poate face in următoarele moduri:
a) colectarea ermetica in autovehicule compactoare;
b) colectarea in containere închise;
c) colectarea prin schimb de recipienti;
d) alte sisteme care îndeplinesc condiţiile impuse prin normele igienico-sanitare si de protecţie a 
mediului.
ART. 18
(1) Colectarea deşeurilor comunale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate 
pentru transportul acestora.
(2) Vehiculele sunt incarcate astfel incat deşeuri Ie sa nu fie vizibile si sa nu existe posibilitatea 
imprastierii lor pe calea publica.
(3) Incarcarea deşeurilor comunale in autovehiculele transportatoare se face direct din recipienti. Este 
interzisa descărcarea recipientelor pe sol in vederea încărcării acestora in autovehicule.
(4) Personalul care efectuează colectarea este obligat sa manevreze recipientii de colectare astfel incat 
sa nu se producă praf, zgomot sau sa se raspandeasca deşeuri in afara autovehiculelor de transport. 
După golire recipientii de colectare sunt aşezaţi in locul de unde au fost ridicaţi.
(5) In cazul deteriorării unor recipienti si al imprastierii accidentale a deşeurilor in timpul operaţiunii de 
golire, personalul care executa colectarea este obligat sa încarce întreaga cantitate de deşeuri in 
autovehicul, astfel incat locul sa ramana curat, fiind dotat corespunzător pentru aceasta activitate.
(6) Personalul care executa colectarea este obligat sa încarce in autovehicule întreaga cantitate de 
deşeuri comunale existente la punctele de colectare, lasand locul curat si maturat, chiar daca exista 
deşeuri comunale amplasate langa containerele de colectare.
(7) In cazul in care in/langa recipientii de colectare sunt depozitate si deşeuri din construcţii si 
demolări, deşeuri voluminoase sau deşeuri de echipamente electrice si electronice, acestea vor fi



colectate separat, după caz, instiintand in scris generatorul despre acest fapt, precum si suma 
suplimentara pe care trebuie sa o plateasca pentru colectarea acelor deşeuri. Operatorul de salubrizare 
are, de asemenea, obligaţia de a colecta toate deşeuri le abandonate pe domeniul public.
(8) In cazul in care generatorul/detinatoruldeseurilor nu poate fi identificat, cheltuielile legate de 
curatarea si refacerea mediului, precum si cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare 
vor fi suportate de autoritatea administraţiei publice locale.
După identificarea generatorului/detinatorului de deşeuri, acesta este obligat sa suporte atat cheltuielile 
efectuate de administraţia publica locala cat si sancţiunile contravenţionale.
(9) Operatorul delegat are obligaţia sa colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, 
inclusiv cele de la punctele de colectare a deşeurilor comunale si sa Ie predea persoanelor juridice care 
desfasoara activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea 
gestionarii anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piaţa anvelope noi si/sau 
anvelope uzate destinate reutilizarii, daca acesta nu este autorizat pentru aceasta activitate in condiţiile 
legii.
ART. 19
(1) Intervalele orare de colectare a deşeurilor comunale se vor fi prevăzute in contractele de 

salubrizare, astfel incat sa fie asigurate in permanenta salubrizarea localităţilor si confortul.
ART. 20
(1) In situaţia in care, ca urmare a execuţiei unor lucrări tehnico-edilitare aferente infrastructurii, este 
împiedicata utilizarea punctelor de colectare stabilite si/sau accesul autovehiculelor destinate 
transportului deşeurilor comunale si/sau al oricărui alt tip de deseu, operatorul delegat, pe baza 
notificării transmise de autoritatea administraţiei publice locale, trebuie sa anunţe utilizatorii cu cel 
puţin 5 zile înainte despre situaţia intervenita, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizează in 
aceasta perioada si programul de colectare.
(2) Pe toata aceasta perioada operatorul delegat are obligaţia sa doteze punctele de colectare care vor fi 
folosite de utilizatorii afectaţi cu capacitati de precolectare suficiente si sa reducă intervalul intre doua 
colectări succesive, daca este cazul.
(3) In cazul apariţiei unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea cantitatilor 
contractate de la utilizatori, operatorii au obligaţia sa anunţe aceasta situaţie si sa factureze numai 
cantitatile sau serviciile efectiv realizate.

CAPITOLUL.III. COLECTAREA SI TRANSPORTUL DEŞEURILOR PROVENITE DIN 
LOCUINŢE, GENERATE DE ACTIVITATI DE REAMANAJARE SI REABILITARE 
INTERIOARA SI/SAU EXTERIOARA A ACESTORA 
ART. 21
Deseurile din construcţii si demolări provenite de la populaţie sunt deşeuri generate de activitati de 
reamanajare si reabilitare interioara şi/sau exterioară a locuinţelor populaţiei.
ART. 22
(1) Deseurile din construcţii si demolări de la gospodăriile private se colectează separat prin grija 
deţinătorului, la solicitarea acestuia,si sunt transportate de către operatorul de colectare si transport la 
instalaţiile de valorificare si/sau eliminare.
(2) Precolectarea se realizează numai in containere standardizate acoperite, fiind interzisa depozitarea 
deşeurilor provenite din activitatea de construcţii si demolări in recipientele sau containerele in care se 
depun deseurile comunale.



(3) Transportul deşeurilor provenite din activitatile de construcţii si demolări se realizează in 
containerele in care s-a realizat precolectarea sau in basculante prevăzute cu sistem de acoperire a 
incarcaturii, pentru a nu avea Ioc degajarea prafului sau imprastierea acestora in timpul transportului.
(4) In cazul deşeurilor provenite din activitatile de construcţii si demolări prin a căror manipulare se 
degaja praf se vor lua masurile necesare de umectare, astfel incat cantitatea de praf degajata in aer sa 
fie sub concentraţia admisa.
ART. 23
Acolo unde exista instalaţiile necesare, deşeuri le din construcţii si demolări nepericuloase vor fi 
maruntite cu ajutorul instalaţiilor de concasare, materialul rezultat fiind valorificat (ex. utilizat la 
construcţia de drumuri, la acoperirea temporara pentru depozitul conform etc).
ART. 24
Deseurile nepericuloase din construcţii si demolări care nu pot fi valorificate (din cauze tehnice pentru 
ca nu este eficient din punct de vedere tehnico-economic) vor fi eliminate in locuri special amenajate, 
prin grija operatorului delegat.
ART. 25
(1) Materialele care conţin azbest, rezultate din demolări, trebuie colectate separat, nu vor fi amestecate 
cu celelalte deşeuri, iar manipularea lor se realizează astfel incat sa nu se degaje fibre din material; 
personalul care realizează aceasta operaţie va purta echipament de protecţie, special, pentru lucrul cu 
azbestul.
(2) Containerele in care se precolecteaza materialele rezultate din construcţii si demolări care au 
caracter periculos trebuie sa fie prevăzute cu semne conventionale distinctive utilizate pentru avertizare 
in cazul substanţelor otrăvitoare si inscripţionarea acestora cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE". 
ART. 26
(1) Stocarea temporara a deşeurilor periculoase din construcţii si demolări se va realiza in spatiile 
special amenajate in acest scop de către operatorul delegat de colectare si transport.
(2) operatorul delegat de colectare si transport este responsabil cu stocarea si eliminarea deşeurilor 
periculoase din construcţii si demolări.
ART. 27
Este interzisa abandonarea si depozitarea deşeurilor din construcţii si demolări pe domeniul public sau 
privat al Comunei.

CAPITOLUL.IV COLECTĂRI OCAZIONALE SI SERVICII SUPLIMENTARE 
ART.28
(1) In plus fata de activităţile de colectare la intervale regulate, prezentate mai sus, trebuie 
menţionat ca vor exista activităţi de colectare care depind parţial de anotimpuri si parţial de unele 
aranjamente speciale etc. Aceasta poate include colectarea deşeurilor de la festivaluri, concerte, târguri, 
campinguri si alte situaţii sau locaţii similare.
(2) Operatorii de salubrizare vor colecta deseurile generate in astfel de situaţii si locaţii la 
cerere si in urma solicitării din partea conducerii Primăriei Coşna .
CAI.V DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR 
ART. 29
(1) Au calitatea de utilizator (casnici si non-casnici) al serviciului de salubrizare beneficiariiindividuali 
sau colectivi, direcţi ori indirecţi, definiţi potrivit Legii serviciilor comunitare de utilitati publice.
(2) Dreptul, fara discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum si la 
informaţiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.
ART.30



Utilizatorii au următoarele drepturi:
a) sa utilizeze, liber si nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, in condiţiile contractelor de delegare;
b) sa solicite si sa primească, in condiţiile legii si ale contractului de delegare,despăgubiri sau 
compensaţii pentru daunele provocate lor de către operator prin nerespectarea obligaţiilor contractuale 
asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ si cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţi 
prin contract sau prin normele tehnice in vigoare;
c) sa sesizeze autoritatilor administraţiei publice locale si altor autoritati competente orice deficiente 
constatate in sfera serviciului de salubrizare si sa faca propuneri vizând inlaturarea acestora, 
imbunatatirea activitatii si creşterea calitatii serviciului;
g) sa se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociaţii reprezentative, autorităţii 
administraţiei publice locale, in vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect;
h) sa Ii se presteze serviciul de salubrizare in condiţiile prezentului regulament, ale celorlalte acte 
normative in vigoare, Ia nivelurile stabilite in contractele de delegare;
i) sa conteste facturile când constata incalcarea prevederilor contractuale;
k) sa fie dotati cu recipiente de precolectare adecvate mijloacelor de incarcare si de transport ale 
acestora;
l) utilizatorilor Ie este garantat dreptul de acces la serviciul de salubrizare si de utilizare a acestuia.
ART. 31
Utilizatorii au următoarele obligaţii:
a) sa respecte prevederile prezentului regulament
b) utilizatorii casnici si non-casnici din mediul urban si din mediul rural au obligaţia de a achita taxa 
speciala de salubrizare stabilita si aprobata Consiliul local si de o achita la sediul primăriei la 
termenele stabilite prin hotararea consiliului local.
c) sa asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare;
d) sa asigure colectarea separata, pe categorii a deşeurilor reciclabile si biodegradabile (acolo unde este 
cazul), rezultate din gospodăriile proprii sau din activitatile lucrative pe care le desfasoara, precum si 
stocarea acestora in containere asigurate, numai in locurile special amenajate;
e) sa respecte normele de igiena si sanatate publica stabilite prin actele normative in 
vigoare;
f) sa execute operaţiunea de precolectare in recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, in 
conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autoritatea administraţiei publice locale si prevăzute in 
contractul de delegare;
g) sa menţină in stare de curăţenie spatiile in care se face precolectarea, precum si recipientele in care 
se colectează separat deşeuri Ie;
h) sa execute operaţiunea de precolectare in condiţii de maxima siguranţa din punct de vedere al 
sanatatii locuitorilor si al protecţiei mediului, astfel incat sa nu producă poluare fonica, miros neplăcut 
si raspandirea de deşeuri;
i) sa nu introducă in recipientele de precolectare deşeuri din categoria celor cu regim special 
(periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcţii si demolări, din toaletarea 
pomilor sau curatarea si întreţinerea spatiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care 
fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcţiile sanitare veterinare sau de autoritatile de 
mediu;
j) sa colecteze separat deşeuri le in recipientii corespunzători, menţinând un grad de impurificare cat 
mai scăzut a deşeurilor colectate separat;



k) sa asigure curăţenia incintelor proprii, precum si a zonelor cuprinse intre imobil si domeniul public 
(pana la limita de proprietate); autoritatile administraţiei publice locale se vor ingriji de salubrizarea 
spatiilor aflate in proprietatea publica sau privata a lor;
l) sa asigure curăţenia locurilor de parcare pe care Ie au in folosinţa din domeniul public, daca este 
cazul, si sa nu efectueze spalarea autovehiculelor sau reparaţii care pot produce scurgerea uleiurilor, 
carburanţilor si lubrifiantilor;
m) sa nu arunce deşeuri comunale si obiecte de uz casnic pe străzi, peterenuri virane sau in coşurile de 
harţii amplasate pe domeniul public ori in locuri publice;
n) sa depoziteze hârtiile si resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor 
de transport si a activitatii desfăşurate pe străzile localităţii in coşurile amplasate cu acest scop
o) sa menţină curăţenia pe trotuare, pe partea carosabila a străzii sau a drumului, pe porţiunea din 
dreptul condominiului, gospodăriei si a locurilor de parcare pe care le folosesc;
p) sa îndepărteze zapada si gheata de pe trotuarele din dreptul imobilelor in care locuiesc;
r) sa păstreze curăţenia pe arterele de circulaţie, in pieţe, târguri si oboare, in parcuri, locuri de joaca 
pentru copii si in alte locuri publice;

CAPITOLUL VI. DETERMINAREA CANTITATILOR SI VOLUMULUI DE LUCRĂRI
PRESTATE
ART. 32
(1) Atât utilizatorii casnici, cat si cei non-casnici vor plaţi serviciul prin taxa speciala deşalubrizare 
instituita de către unitatea administrativ teritoriala aferenta. Taxa speciala deşalubrizare va fi calculata 
in conformitate cu prevederile Regulamentului cadru de instituire si administrare a taxei speciale de 
salubrizare.
ART. 33
Determinarea cantitatilor de deşeuri din construcţii si demolări provenite din gospodăriile populaţiei se 
face numai prin cântărire.
ART. 34
(1) Reprezentantul autoritatii administraţiei publice locale va controla prin sondaj si/sau ca urmare a 
sesizărilor venite din partea populaţiei activitatea depusa de operator, iar in cazul in care rezulta 
neconformitati,va încheia un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea 
necorespunzatoare a acesteia.
(2) Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administraţiei publice locale aplica penalităţile 
menţionate in contractul de delegare a gestiunii incheiat cu operatorul, acestea reprezentând unitati 
procentuale din valoarea lunara totala a contractului.

CAPITOLUL.VII CONTRACTE DE PRESTARE A SERVICIILOR DE SALUBRIZARE 
ART. 35
Prestarea serviciilor de salubrizare se va face numai pe baza de contractului de delegare încheiate intre 
operator si Comuna Coşna 
ART. 36
Pentru colectarea deşeurilor de construcţii si demolări se vor încheia contracte de prestări servicii intre 
operatorii de salubrizare care au încheiate contracte de delegare si generatorii de deşeuri.

CAPITOLUL VIII DISPOZIŢII TRANZITORII SI FINALE 
ART. 37



(1) Contravenţiile in domeniul serviciului de salubrizare atat pentru utilizatori, cat si pentru operator, 
precum si cuantumul amenzilor aplicabile sunt cele stabilite prin Legea nr. 101/2006 serviciului de 
salubrizare a localităţilor cu modificările si completările ulterioare, Legea 99/2014 de modificare şi 
completare a Legii 101/2006 şi a Legii 211/2011 privind gestiunea deşeurilor;
2) Consiliul local poate stabili, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului 2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte fapte care constituie 
contravenţii în domeniul serviciilor de salubrizare.
(4) Constatarea contravenţiilor si aplicarea sancţiunilor se face de către primar.
ART. 38
(1) In cadrul contractelor de delegare încheiate se vor stipula standardele, normativele si tarifele legale, 
valabile la data încheierii acestora. De asemenea, se vor face trimiteri si la actele normative care trebuie 
respectate din punct de vedere ai protecţiei mediului si al sanatatii publice.
(2) Contractele de prestări servicii se vor încheia numai pentru colectarea deşeurilor din construcţii si 
demolări.

ÎNTOCMIT,

REFERENT SPECIALITATE, 

Sing.Candrea Bozga Gavril


