
 

 

 

 

 

APROBAT  

prin Decizia  

Consiliului local __________________ 

 nr. ____ din _____________ 

 

REGULAMENT 
 

privind modul de funcționare a Întreprinderii Municipale Intercomunitare 

privind colectarea, transportarea şi depozitarea deşeurilor menajere, stradale 

şi industriale din satele  

Mingir- Voinescu- Cărpineni- Negrea- Sofia- Bălceana 
 

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE 
 

1. Prezentul regulament defineşte condiţiile şi modalităţile în conformitate cu care se 

asigură serviciile de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere, stradale şi 

industriale din satele Mingir- Voinescu- Cărpineni- Negrea- Sofia- Bălceana (în 

continuare Cluster). De asemenea, în cadrul regulamentului se prevede modul de 

constatare şi de sancţionare a contravenţiilor în caz de nerespectare a prevederilor din 

regulament. Competenţa în luarea hotărârilor privind măsurile ce trebuiesc întreprinse 

pentru colectarea, transportarea şi depozitarea deşeurilor aparţine Primăriei. 

2. Scopurile organizării serviciului de salubrizare în satele Mingir- Voinescu- Cărpineni- 

Negrea- Sofia- Bălceana sunt:  

a) colectarea selectivă a deşeurilor menajere, stradale şi industriale 

b) diminuarea cantitativă a deşeurilor 

c) scăderea costurilor de colectare, transport şi depozitare 

d) conservarea şi protejarea resurselor naturale 

e) depozitarea corespunzătoare a deşeurilor colectate. 

3. Regulamentul a fost întocmit în baza prevederilor legislaţiei în vigoare, Legea cu 

privire la protecţia mediului înconjurător nr. 1515-XII din 16.06.1993, Legea ocrotirii 

sănătăţi nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legea serviciilor publice de gospodări comunală 

nr. 1402-XV din 24.10.2002, Legea cu privire la administraţia publică locală nr. 436-

XVI din 28.12.2008.  

4. Serviciul de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere, stradale şi 

industriale este prestat sub autoritatea administraţiei publice locale de către 

Întreprinderea municipală intercomunitară “ÎM Cărpineni Servicii” (în continuare 

Operator) care activează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, deciziilor 

Consiliilor locale din Cluster, dispozițiile Primarilor din satele Clusterului, prezentul 

Regulament, Statutul întreprinderii şi contractul de prestări servicii de salubrizare 



încheiat între Primăriile din Cluster, beneficiarii de servicii şi întreprindere. 

5. Beneficiarii serviciilor de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor sunt: populaţia 

satului, agenţii economici, instituţiile publice şi private, deţinătorii de chioşcuri, alte 

persoane fizice şi juridice care se află permanent sau temporar pe teritoriul Clusterului. 

Producătorii de deşeuri speciale (cele provenite din spital, centrul de sănătate) sunt 

obligaţi să înştiinţeze serviciul de salubrizare de cantitatea şi felul acestor deşeuri. 

6. În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi a prezentului Regulament, toate 

persoanele fizice şi juridice din satele Mingir- Voinescu- Cărpineni- Negrea- Sofia- 

Bălceana sunt pasibile de a încheia contracte de prestare a serviciilor de salubrizare cu 

Întreprinderea municipală intercomunitară “ÎM Cărpineni Servicii”. 

7. Respectarea prevederilor prezentului Regulament pe teritoriul satului este asigurată 

sub supravegherea Primăriilor din Cluster, de organele de supraveghere abilitate 

conform legii.  

CAPITOLUL II. NOŢIUNI UTILIZATE, DEFINIREA ŞI CLASIFICAREA 

DEŞEURILOR 

 

8. Noţiunile specifice, utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează: 

a) colectare – acumularea, sortarea, depozitarea temporara a deşeurilor în vederea 

transportului lor. 

b) colectare selectivă – colectarea deşeurilor pe diferite categorii, separat pe tipuri 

de materiale în saci de plastic şi containere speciale. 

c) contract de prestări servicii – reglementare cu caracter normativ, care stabileşte 

condiţiile pentru relaţiile comerciale dintre operator şi beneficiar. 

d) curăţarea zăpezii / gheţii – operaţiunea de îndepărtare a stratului de zăpada sau 

de gheaţă depus pe suprafaţa carosabilă sau pietonală, în scopul asigurării 

deplasării vehiculelor sau pietonilor în condiţii de siguranţă. 

e) platformă de precolectare selectivă – loc special amenajat pentru colectarea 

temporară a deşeurilor, operat şi monitorizat conform cerinţelor legislaţiei de 

protecţie a mediului în vigoare şi prezentul regulament de către Operator. 

f) poligon de depozitare a deşeurilor – amplasament pentru depozitarea finală a 

deşeurilor, amenajată şi gestionată conform prevederilor legislaţiei de mediu în 

vigoare de către operator. 

g) pubelă - recipient portabil pentru gunoiul menajer 

h) incinerare – operaţia de tratare termică a deşeurilor cu sau fără recuperare de 

căldura, realizată cu respectarea legislaţiei de mediu în vigoare privind 

incinerarea deşeurilor. 

i) indicatori de performanţă – parametri ai serviciului de salubrizare, realizaţi de 

operator, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate. 

j) maturatul – activitatea de salubrizare a satului, care, prin aplicarea unor procedee 

manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curăţare a 

suprafeţelor de circulaţie, de odihnă sau de agrement. 

9. Deşeurile sunt resturi rămase de la prelucrarea materiilor prime, materialelor sau 

produselor care sunt respinse în procesul de producere sau a activităţii umane. 

10. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele categorii de deşeuri: 

a) Deşeuri menajere - sunt acele categorii de deşeuri care se produc în locuinţe 



individuale sau colective, instituţii publice şi private (grădiniţe, şcoli, internate, 

cămine, creşe, hoteluri, restaurante etc.); 

b) Deşeuri stradale - deşeurile specifice căilor de circulaţie publică din perimetrul 

comunei  provenite din activitatea cotidiană a populaţiei, de la plantaţii, animale, 

precum şi din depunerea obişnuită a suspensiilor solide în urma precipitaţiilor 

atmosferice; 

c) Deşeuri industriale - provenite din activitatea industrială (resturi din materia 

primă, materiale de bază şi cele auxiliare); 

d) Deşeuri voluminoase - sunt acele tipuri de deşeuri care, din cauza dimensiunilor 

mari, nu pot fi depozitate în sacii sau containerele de colectare;  

e) Deşeuri agricole - provenite din unităţile agricole şi zootehnice (inclusiv 

dejecţiile animale); 

f) Deşeuri sanitare - provenite din instituţii de sănătate (spital, centrul de sănătate); 

g) Deşeuri speciale - sunt deşeuri cu caracter toxic, inflamabil, exploziv, poluant şi 

infecţios care necesită măsuri speciale de tratament; 

h) Deşeuri comerciale - provenite din activitatea de comerţ 

i) Deşeuri din construcţii - orice deşeu provenit din demolări de construcţii, 

restaurări, reparaţii sau construcţii noi. 

11. In baza Legii drumurilor Nr. 509 din 22.06.1995, drumurile publice aflate in interiorul 

localitatilor indiferent de denumirea si incadrarea acestora sunt proprietatea publica a 

unitatii administrativ – teritoriale. 

CAPITOLUL III. DESCRIEREA SERVICIILOR  

A. Salubritatea publică 

12. Pe teritoriul localităților din cadrul Clusterului se interzice:  

a) depozitarea deşeurilor în spaţii publice: parcuri, străzi, pieţe, căi ferate, căi rutiere 

b) aruncarea gunoaielor de orice fel, precum: hârtie, afişe, resturi de mâncare, animale 

moarte, coji de fructe, gunoaie menajere şi nemenajere, materiale care au servit la 

ambalajul mărfurilor, etc. 

c) depozitarea deşeurilor în containerele şi gropile de gunoi de la platformele de 

depozitare temporară a deşeurilor în alte zile decât cele special planificate. 

d) arderea deşeurilor direct în recipienţii de colectare, în stradă sau locuri publice. 

e) aruncarea deşeurilor solide în alte locuri decât cele amenajate special şi autorizate 

sanitar. 

f) depozitarea deşeurilor toxice, infecţioase şi explosive pe teritoriul Clusterului, în 

afara locurilor special amenajate 

g) depozitarea materialelor de construcţii pe drumuri, zone verzi. 

h) tăiatul lemnelor pe străzi, trotuare, spaţii verzi 

i) folosirea pentru păşunat a spaţiilor verzi şi locurilor de agrement 

j) spălarea autovehiculelor şi executarea de reparaţii auto mecanice pe domeniul 

public 

k) lipirea afişelor pe poduri, panouri, case sau alte locuri decât acelea stabilite prin 

regulamentul de afişaj 

l) aruncarea afişelor 

m) curăţirea zarzavaturilor, fructelor, florilor şi aruncarea resturilor pe stradă 

n) tăierea păsărilor şi a animalelor pe căile publice 

o) satisfacerea necesităţilor şi scuipatul pe căile publice 



p) aruncarea ţigărilor, chibriturilor pe căile publice. 

13. Agenţii economici, deţinătorii de spaţii, cetăţenii ce locuiesc la case au obligaţia de a 

mătura săptămânal trotuarul din faţa locuinţei, magazinului, unităţii. 

14. Iarna, fiecare proprietar este obligat să cureţe zăpada sau gheaţa de pe trotuar din faţa 

proprietăţii lui, pe care să le depoziteze în stradă la o distanţă de 0,3 m de bordură. 

15. Curăţenia se va face cu instrumente astfel alese ca să nu deterioreze trotuarul. Este 

interzis a se arunca în stradă zăpada din curţi. În caz de polei, locuitorii sunt obligaţi a 

presăra pe toată suprafaţa trotuarului din dreptul proprietăţii nisip, pentru a preveni 

accidentele. 

16. Conducătorii vehiculelor cu tracţiune animală de orice fel nu au voie să deshame sau 

să dea hrană vitelor pe căile publice. Conducătorii vehiculelor cu tracţiune animală de 

orice fel sunt obligaţi să cureţe şi să adune toate resturile care vor rămâne după 

staţionarea sau hrănirea animalelor.  

B. Colectarea, transportarea şi depozitarea deşeurilor menajere 

17. Colectarea propriu-zisă a deşeurilor se efectuează în două etape: colectarea primară şi 

colectarea secundară. 

18. Colectarea primară se efectuează la domiciliu şi presupune colectarea şi (opțional) 

selectarea primară a deşeurilor menajere în recipiente acoperite sau care pot fi închise. 

Colectarea selectivă primară se face în saci de polietilenă sau în pubele, sau în 

tomberoane (în cazul prezenței acestora). 

19. Colectarea selectivă primară se referă la materialele componente ale deşeurilor care se 

pot folosi ca materie primă secundară. Colectarea selectivă primară presupune 

separarea deşeurilor în saci şi pungi în următoarele categorii de materii prime 

secundare: 

1. Hârtie, carton şi alte materiale din celuloză 

2. Sticla 

3. Metale feroase şi neferoase 

4. Plastice şi cauciuc 

5. Textile, pielărie, blănărie, plută 

6. Resturi alimentare 

7. Deşeurile organice. 

20. Colectarea secundară, presupune depozitarea sacilor sau a pubelelor cu deşeuri 

menajere în locuri accesibile de depozitare temporară, lângă gospodărie.  

21. Deşeuri organice, agricole şi din construcţii se vor depozita separat, fiind colectate în 

baza unor taxe suplimentare. 

22. Colectarea secundară a deşeurilor se face numai în zile special planificate conform 

orarului stabilit.  

23. Colectarea secundară a deşeurilor este supravegheată de un lucrător al Operatorului.  

24. Ciclul de colectare secundară este cel prevăzut în standardele în vigoare: 

a) în anotimpul cald (1 aprilie – 1 octombrie) – cel puţin 1 zi pe săptămână. 

b) în anotimpul rece (1 octombrie – 1 aprilie) – cel puţin 1 zi în două săptămâni. 

25. Colectarea deşeurilor se efectuează folosindu-se autovehicule special echipate pentru 

transportul lor. 



26. Vehiculele vor fi încărcate astfel încât să nu existe posibilitatea împrăştierii deşeurilor 

pe drumurile publice. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru 

executarea operaţiunilor specifice, în condiţii de siguranţă şi de eficienţă. 

27. Încărcarea deşeurilor în vehiculele transportatoare se face direct din pubele/containere. 

Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze containerele cu grijă 

pentru a evita deteriorarea lor, producerea prafului sau răspândirea deşeurilor în afara 

autovehiculelor de transport. 

28. După golire pubelele/containerele vor fi aşezate în poziţie normală, pe locul de unde 

au fost ridicate. Toate operaţiunile vor fi efectuate astfel încât să se evite producerea 

zgomotului şi a altor disconforturi pentru beneficiari. 

29. In cazul deteriorării containerelor şi împrăştierii accidentale a deşeurilor în timpul 

operaţiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga 

cantitate de deşeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat. 

30. Transportarea deşeurilor este operaţia de ridicare a deşeurilor de la gospodăriile 

populației, sau de pe teritoriile agenților economici şi transportul lor la gunoiştea 

autorizată sanitar a Clusterului. 

31. Pentru colectarea deşeurilor menajere, la solicitarea producătorilor de deşeuri, 

Operatorii sunt obligaţi să doteze, contra plată, producătorii de deşeuri cu recipiente în 

condiţiile specificate în contractul de prestării servicii. Pentru colectarea deşeurilor se 

pot folosi saci de plastic, pubele sau pubele/containere. 

32. Producătorii de deşeuri vor folosi cu grijă recipienţii, pubelele, containerele şi sacii de 

plastic. Deşeurile nu trebuie colectate în alt mod, sau aşezate lângă recipienţi sau 

containere. Aceştia vor fi umpluţi numai atât cât să se poate închide capacul.  

33. Deşeurile din instituţiile sanitare se adună separat şi se depozitează într-un container 

separat prevăzut cu un capac închis cu cheie. Dacă nu este în uz un astfel de container 

se va dota la cererea instituţiei respective. Este interzis să se arunce deşeuri provenite 

din activitatea sanitară în locuri cu acces liber. 

34. Transportul deşeurilor menajere se va face cu următoarele tipuri de autovehicule: 

a) autogunoieră specială prevăzută cu dispozitiv de ridicare pentru golirea 

containerelor; 

b) excavator. 

35. Unităţile de transport enumerate la punctul anterior vor fi prevăzute cu sistem de 

etanşare a deşeurilor, pentru ca în timpul transportării să nu poate fi luate de vânt. 

Autovehiculele care transporta deşeuri trebuie să aibă un aspect îngrijit. 

36. Personalul care deserveşte mijloacele auto folosite pentru transportul de deşeuri trebuie 

să fie instruit pentru efectuarea acestuia în condiţii de siguranţă, să deţină toate 

documentele de însoţire şi să nu abandoneze deşeurile pe traseu. 

37. Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru 

sănătatea populaţiei şi a mediului. 

38. Agenţii economici care produc o cantitate importantă de deşeuri solide sunt obligaţi să 

semneze contracte specifice în baza cărora să se asigure colectarea, sortarea, 

transportul, neutralizarea şi valorificarea deşeurilor. 

39. Operatorul este obligat să depoziteze deşeurile la gunoiştea autorizată de organele 

abilitate prin lege şi stabilite de Consiliile locale din cadrul Clusterului. 



40. Materialele reciclabile colectate sunt depozitate provizoriu la gunoiştea autorizată a 

Clusterului, într-un loc special amenajat. Operatorul are dreptul să comercializeze 

materialele reciclabile şi să folosească veniturile obţinute în interesele întreprinderii. 

41. Gunoiştea autorizată este transmisă în gestiunea Operatorului în bază de contract. 

Operatorul este obligat să respecte următoarele prevederi: 

a) deşeurile să fie depozitate în straturi suprapuse, iar grosimea fiecărui strat să nu 

depăşească 1,50 m; 

b) fiecare strat de deşeuri se va acoperi cu un strat de cel puţin 20-30 cm de pământ 

sau din alt material corespunzător; 

c) deşeurile depozitate nu trebuie să rămână neacoperite, iar hârtiile, pungile de 

polietilenă şi alte materiale să nu poată fi luate de vânt; 

d) trebuie luate măsuri ca gunoiştea să nu ia foc sau să devină focare de propagare 

a insectelor sau viermilor; 

e) deşeurile care conţin substanţe organice se vor acoperi cu un strat de pământ de 

cel puţin 60 cm; 

f) înainte de a se depune un nou strat de deşeuri, stratul precedent şi pământul de 

acoperire trebuiesc tasate; 

g) nivelul final al gunoiştii să nu depăşească nivelul terenului înconjurător; 

h) cutiile de conserve, alţi recipienţi (ambalaje), sau obiecte de uz casnic sau 

personal nu trebuie înglobate în masa deşeurilor depozitate şi acoperite. 

C. Colectarea deşeurilor voluminoase 

42. Beneficiarii pot să ceară ridicarea de către Operatori deşeurile care din cauza volumului 

şi greutăţii nu pot fi introduse în recipienţi şi containere. 

43. Deşeurile voluminoase trebuiesc pregătite şi aşezate într-un loc accesibil operatorului 

de servicii, pentru transportul acestora. Dacă acest lucru nu se poate îndeplini, spaţiul 

fiind limitat, obiectele vor fi depuse în momentul sosirii transportului în stradă, astfel 

încât să nu incomodeze circulaţia. Ridicarea obiectelor voluminoase trebuie solicitată 

în prealabil la Operator, specificându-se caracteristicile acestora. 

D. Colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor stradale 

44. Operaţiunile de salubrizare a cailor publice cuprind: 

q) maturatul mecanic sau manual al carosabilului şi trotuarelor 

r) amplasarea, golirea şi întreţinerea coşurilor pentru hârtii 

s) curăţarea şi degajarea gurilor de scurgere a apelor meteorice 

t) spălarea şi stropirea mecanizată a străzilor 

u) colectarea deşeurilor stradale, inclusiv a cadavrelor de animale mici. 

v) Colectarea deşeurilor stradale se execută conform planului de salubrizare aprobat 

de Primărie.  

45. Colectarea deşeurilor stradale constă în ridicarea deşeurilor stradale, colectarea, 

transportarea, depozitarea şi neutralizarea acestora la gunoişte. Colectarea este operaţia 

de strângere şi depozitare pe timp limitat a deşeurilor stradale. 

46. Colectarea deşeurilor stradale se va realiza în următoarele variante: manual, 

semimecanizat şi mecanizat. 

a) Colectarea manuală, constă în măturarea manuală a străzilor, trotuarelor şi 

aleilor, urmată de strângerea deşeurilor măturate în diferiţi recipienţi şi 



transportarea la gunoişti. Uneltele care se pot folosi la colectarea manuală a 

deşeurilor stradale sunt: mătură, lopată, coşuri de nuiele, cărucioare, roabe. 

b) Colectarea semimecanizată constă în măturatul străzilor pe partea carosabilă, 

care se realizează cu ajutorul automăturătorii cu perie, deşeurile fiind împinse 

înspre bordura străzii de unde sunt ridicate manual. 

c) Colectarea mecanică se realizează cu ajutorul automăturătorilor colectoare. 

E. Curăţarea, deszăpezirea și transportul zăpezii de pe căile publice  

a) Îndepărtarea zăpezii se realizează manual şi/sau mecanizat, în conformitate cu 

contractele încheiate cu autoritățile publice locale. 

b) Îndepărtarea zăpezii manual se efectuează ziua şi/sau noaptea, în funcţie de 

necesităţi, la temperaturi de pana la -10C. Strîngerea zăpezii se va face în locuri 

unde nu stînjeneşte circulaţia auto sau pietonală. 

c) Arterele principale de circulaţie trebuie să fie practicabile în termen de maxim 12 

ore de la încetarea ninsorii. Din punct de vedere ale periodicităţii, această 

activitate se desfăşoară ori de cate ori este nevoie, la constatarea autorităţii 

publice locale. 

d) Îndepărtarea zăpezii cu plugul montat pe diferite maşini sau tractoare se aplică 

pe străzi unde grosimea stratului de zăpada depăşeşte în general 10 cm. În cazul 

căderilor abundente de zăpada care duc la formarea unui strat de zăpadă cu o 

grosime mai mare de 30 cm, se execută mai multe treceri pe aceeaşi suprafaţă. 

e) Curăţarea manuală a gheţii se efectuează pîna la temperaturi de -10 OC. Curăţarea 

manuala a gheţii se execută prin spargere sau tăiere cu dispozitive şi instrumente 

speciale. 

f) Strîngerea gheţii se face în locuri unde aceasta nu stînjeneşte circulaţia auto sau 

pietonală. În situaţia în care cantitatea de gheață este mare, trebuie luate măsuri 

rapide de deblocare a suprafeţelor de circulaţie, inclusiv prin încărcarea în pubele 

şi transportul manual al acestora. 

g) Împrăştierea materialului antiderapant se face cu scopul măririi coeficientului de 

aderență al autovehiculelor față de drum, pe suprafeţele de circulaţie pe care nu 

se poate îndepărta în totalitate stratul de zăpadă sau de gheață. Operaţiunea se va 

realiza mecanic sau manual. 

h) Protecţia drumurilor publice pe timp de iarnă va fi asigurată prin utilizarea 

amestecului de sare şi nisip în proporţia prevăzuta în normativele în vigoare sau 

cu aditivi speciali. Operaţiunea se execută în special pe pante, poduri, artere de 

circulaţie, pieţe şi intersecţii mari – treceri de pietoni, etc. 

i) Împrăştierea sării se face cu scopul de a preveni formarea poleiului, gheţii şi de a 

topi zăpada sau gheața de pe suprafeţele de circulaţie. 

CAPITOLUL IV. ORGANIZAREA SI GESTIUNEA SERVICIULUI 

47. Infiintarea, organizarea coordonarea si reglementarea serviciilor prestate constituie 

obligatia exclusiva a autoritatilor administratiei publice locale, monitorizarea si 

controlul functionarii si gestionarii acestora intra de asemnea, în atributiile si 

responsabilitatea acestor autoritati. 

48. Activitatile edilitar, gospodaresti specifice Serviciului vor asigura respectarea 

următoarelor principii: 



a) autonomia locală şi descentralizarea serviciilor; 

b) asocierea intercomunitară; 

c) responsabilitatea faţă de cetăţeni; 

d) conservarea şi protecţia mediului înconjurător; 

e) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului; 

f) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; 

g) securitatea serviciului; 

h) transparenţă, consultarea şi antrenarea în decizii a cetaţenilor; 

i) nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor;  

j) administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată 

a unităţilor administrativ-teritoriale şi a banilor publici; 

k) ridicarea continua a standardelor si a indicatorilor de performanta al serviciilor 

prestate; 

l) dezvoltarea si modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a unitatilor 

adminstrativ-teritoriale; 

m) mentinerea conditiilor sanitare in conformitate cu normele de igiena si sanatate 

publică. 

49. Forma de gestiune a serviciilor comunale este Intreprindere Municipală 

Intercomunitară. Intreprinderea Municipală poate fi reorganizată la initiativa 

Consiliilor Locale ale localităților din cadrul Clusterului. 

50. Modalitatea de organizare internă și funcționare se stabilește prin Statutul 

Întrerpinderii și documentele de constituire care sunt înregistrate în modul 

corespunzător la Camera Înregistrării de stat a Republicii Moldova.  

51. Serviciul, ca operator autorizat va asigura: 

a) respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind 

igiena muncii, sanatatea si securitatea muncii, protectia mediului, 

urmarirea comportarii in timp a constructiilor, prevenirea si combaterea 

incendiilor; 

b) exploatarea, intretinerea si reparatia instalatiilor, utilajelor si 

echipamentelor, cu personal autorizat, in functie de complexitatea 

acestora; 

c) furnizarea către Intreprinderea Municipală a informatiilor solicitate si 

accesul la documentatiile si actele individuale pe baza carora presteaza 

serviciul intretinere strazi, in conditiile legii; 

d) aplicarea de metode performante de management care sa conducă la 

reducerea costurilor de operare; 

e) realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor si reclamatiilor si de 

rezolvare operativa a acestora; 

f) personalul necesar pentru prestarea activitatilor cuprinse in obiectul de 

activitate; 

g) conducerea operativa si asigurarea mijloacelor tehnice si a personalului de 

interventie; 

h) o dotare proprie cu echipamente specifice necesare pentru prestarea 

activitatilor in conditiile aprobate prin hotararea de dare in administrare. 



CAPITOLUL V. BENEFICIARII SERVICIULUI 

52. Beneficiar al serviciilor poate fi orice persoana fizică sau juridică din aria 

Clusterului, care beneficiază pe bază de contract de serviciile operatorului. 

53. Principalele categorii de beneficiari sînt: 

a) unitățile administrativ teritoriale, prin intermediul autorităţilor publice 

locale. 

b) instituţiile publice; 

c) gospodăriile populației: persoane fizice;  

d) agenţii economici; 

54. Dreptul de acces la serviciu şi de utilizare al acestuia este garantat tuturor 

beneficiarilor menționați. 

55. Beneficiarii au drept de acces fără discriminare la informaţiile publice cu privire la 

serviciile comunale prestate. 

56. Contractul încheiat între operator şi beneficiari ai serviciului va stabili condițiile 

necesare privind modul de prestare a serviciului și va respecta prevederile 

prezentului Regulament, Codul Civil și legislația în vigoare. 

CAPITOLUL VI. DREPTURI SI OBLIGATII ÎN ORGANIZAREA  

ȘI PRESTAREA SERVICIULUI 

A. Drepturile şi obligaţiile Întreprinderii municipale intercomunitare “ÎM 

Cărpineni Servicii” 

57. Întreprinderea Municipală Intercomunitară “ÎM Cărpineni Servicii” este întreprinderea 

specializată care desfăşoară activităţi de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor 

menajere, deţine autorizaţie din partea Primăriilor din cadrul Clusterului în urma 

atestării conform legislaţiei în vigoare.  

58. Serviciile de salubrizare prestate de operator sunt parte componentă a serviciilor 

publice de gospodărie comunală şi are ca obiectiv principal protecţia sănătăţii 

oamenilor şi a mediului împotriva efectelor dăunătoare generate de colectarea, 

transportul, tratarea, şi depozitarea deşeurilor.  

59. Operatorul este organizat şi funcţionează pe baza următoarelor principii: 

a) protecţia sănătăţii publice 

b) conservarea şi protecţia mediului înconjurător 

c) calitate şi continuitate 

d) tarife echitabile şi accesibile tuturor beneficiarilor  

e) administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică. 

60. În prestarea serviciului de salubrizare Operatorul va realiza şi respecta următoarele 

cerinţe: 

a) planificarea activităţii pe termen scurt, mediu şi lung  

b) elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

c) planificarea investiţiilor de infrastructura conform actelor normative în vigoare 

d) anticiparea problemelor potenţiale şi soluţiilor de rezolvare a acestora 

e) elaborarea planului de afaceri 

f) sincronizarea planului de activitate cu cerinţele legislaţiei de protecţie a mediului. 

61. Serviciul de salubrizare a satului cuprinde următoarele activităţi: 

a) colectarea, transportul şi depozitarea tuturor tipurilor de deşeuri menajere 



specificate în prezentul Regulament, stocate în recipiente, convenite în contactele 

de prestare a serviciilor, în locuri accesibile din preajma gospodăriilor (persoane 

fizice) sau pe platformele de precolectare amplasate la instituţii publice şi agenţi 

economici, conform graficelor stabilite în contracte precum şi la solicitarea 

acestora conform acordurilor stabilite 

b) curăţenia căilor publice carosabile şi pietonale 

c) deszăpezirea (combaterea poleiului şi îndepărtarea gheţii şi zăpezii) 

d) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea containerelor, platformelor şi a zonelor 

adiacente acestora 

e) colectarea cadavrelor de animale mici şi predarea la unităţile specializate de 

incinerare 

f) întreținerea și amenajarea gunoiștilor; 

g) amenajarea teritoriului şi a spaţiilor verzi 

h) alte genuri de activitate, conform prevederilor legale. 

62. Operatorul are la balanţă toate depozitele temporare de colectare a deşeurilor, este 

responsabil pentru asigurarea bunei desfăşurări a lucrărilor de colectare, transport şi 

depozitare a deşeurilor în conformitate cu indicatorii de performanţă stabiliţi în 

contractul de prestări servicii încheiat cu Primăria.  

63. Relaţiile dintre Operator şi beneficiarii acestuia se desfăşoară pe baze contractuale. 

Contractul de prestare a serviciilor de salubrizare se încheie pe o perioadă de cel puţin 

5 ani cu posibilitate de prelungire.  

64. Operatorul propune Primăriei spre aprobare Planul de salubrizare a localităţii care va 

cuprinde:  

a) modalitatea de colectare, neutralizare şi valorificare a deşeurilor  

b) graficele de colectare pentru tipurile de deşeuri (menajere, stradale, industriale, 

valorificabile, animaliere, etc.) de la platformele de precolectare, de pe străzi, de 

la instituţii, întreprinderi care vor fi stipulate în contracte. 

c) programul şi traseele de ridicare a deşeurilor în vederea transportării la rampă 

d) lista beneficiarilor arondaţi la fiecare platformă de precolectare selectivă  

e) graficul şi modalitatea de realizare a curăţeniei stradale  

f) programul pentru deszăpezire şi modul de îndepărtare a gheţii şi zăpezii. 

65. Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciilor de salubrizare se înscriu în: contractul 

de prestări servicii publice de salubrizare şi contractele de prestări de servicii de 

salubrizare pentru beneficiari (persoane fizice şi juridice) 

66. Operatorii au următoarele drepturi: 

a) să încaseze conform contractului contravaloarea serviciilor furnizate 

b) să aplice la facturare numai tariful reglementat şi aprobat de Consiliile locale ale 

localităților Clusterului 

c) să propună modificarea tarifului aprobat numai în limita prevederilor 

contractuale 

d) să întrerupă furnizarea serviciului în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale 

de către beneficiari 

e) de a iniţia modificarea şi/sau completarea contractelor în cazul modificării 

reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza 

încheierii acestuia prin acte adiţionale. 

67. Operatorii au următoarele obligaţii: 

a) să deţină autorizaţiile de funcţionare potrivit legilor în vigoare 



b) să respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului de 

salubrizare 

c) să presteze serviciul de salubrizare la toţi beneficiarii cu care au încheiat contract 

de prestare a acestui serviciu 

d) să încarce întreaga cantitate de deşeuri menajere şi să lase în stare de curăţenie 

spaţiul destinat depozitarii 

e) să furnizeze date despre prestarea serviciului Primăriilor şi Consiliilor locale 

f) să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea 

costurilor de operare 

g) să verifice starea tehnica a mijloacelor de precolectare şi să le înlocuiască pe cele 

care prezintă defecţiuni  

h) să asigure curăţenia şi igiena platformelor de precolectare (în caz de prezență a 

acestora) 

i) să înregistreze toate reclamaţiile şi să ia masurile ce se impun  

j) să ţină evidenţa gestiunii deşeurilor şi să raporteze ori de cate ori este nevoie 

autorităţilor publice competente situaţia conform legislaţiei în vigoare 

k) să informeze autorităţile competente despre situaţia rău-platnicilor şi să 

stabilească împreună cu acestea măsuri adecvate 

l) sa respecte indicatorii de performanta prevăzuţi în contracte  

m) vehiculele şi mijloacele de precolectare să fie spălate şi dezinfectate cel puţin de 

2 ori pe lună cu materiale sanitare avizate 

n) să aducă la cunoştinţa beneficiarilor modificările de tarif şi alte informaţii 

necesare  

o) să asigure dotarea producătorilor de deşeuri cu recipienţi (saci sau containere) 

necesare colectării deşeurilor produse conform contractului încheiat cu aceştia. 

B. Drepturile şi obligaţiile producătorilor de deşeuri 

68. Beneficiar al serviciului de salubrizare poate fi orice persoană fizică sau juridică, care 

beneficiază pe baza de contract de serviciile Operatorului. Categoriile de beneficiari 

sunt: 

a) casnici: persoane fizice sau asociaţii de proprietari/locatari 

b) agenţi economici 

c) instituţii publice 

69. Dreptul de acces la serviciul de salubrizare şi de utilizare al acestuia este garantat 

tuturor beneficiarilor. Beneficiarii au drept de acces fără discriminare la informaţiile 

publice cu privire la serviciul de salubrizare. 

70. Beneficiarii au următoarele drepturi: 

a) să li se presteze serviciile de salubrizare la nivelurile stabilite în contract 

b) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale 

c) să fie informaţi despre modul de funcţionare a serviciul şi deciziile luate în 

legătură cu acest serviciu de către Consiliul local, Primărie sau operator. 

d) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului 

sau autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la neîndeplinirea unor 

condiţii contractuale 

e) să fie dotaţi de operator cu recipiente de precolectare primară a deşeurilor. 

71. Persoanele fizice şi juridice producătoare de deşeuri cu excepţia celor cu regim special 

au următoarele obligaţii: 



a) să folosească pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor serviciile 

Operatorilor autorizat de Primărie.  

b) să încheie contracte de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor. 

c) să efectueze colectarea şi (după caz) selectarea primară a deşeurilor menajere la 

domiciliu în recipiente acoperite. Colectarea primară se face în pungi de 

polietilenă, saci sau pubele.  

d) să efectueze colectarea secundară, adică depozitarea pungilor cu deşeuri 

menajere în punctele de colectare special amenajate numai în recipientele 

dimensionate şi marcate corespunzător  - containere acoperite sau groapa pentru 

deşeuri organice şi din construcţii; 

e) să deţină şi să utilizeze recipienţii speciali (saci, pubele, containere etc.) a căror 

capacitate să asigure colectarea gunoiului pe cel puţin 1 săptămână. În zilele 

planificate pentru ridicarea deşeurilor, recipienţii vor fi depozitaţi în locurile de 

depozitare temporară (la porțile gospodăriilor), fiind interzisă depozitarea în alte 

locuri. 

f) să menţină în stare de curăţenie spaţiul destinat depozitării deşeurilor, fiind 

interzisă arderea lor direct în recipienţii de colectare precum şi aruncarea ori 

depozitarea lor pe terenuri virane sau pe domeniul public; 

g) să amplaseze recipienţii, containerele sau sacii conform înţelegerii cu Operatorul 

respectând normele sanitare, astfel încât preluarea lor să se facă fără greutate şi 

pierdere de timp; 

h) întreprinderile (agenţii economici) au obligaţia de menţinere a curăţeniei stradale 

în perimetrul în care acţionează. 

i) să nu introducă în recipientele de precolectare deşeuri din categoria celor 

periculoase, toxice, explozive, ori provenite din diverse procese tehnologice care 

fac obiectul unor tratamente speciale 

j) să nu arunce deşeuri şi obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane 

sau în coşurile de hărţii amplasate pe domeniul public ori în locuri publice 

k) să achite în termen contravaloarea facturii pentru serviciile de salubrizare prestate 

de operator 

l) să depoziteze deşeurile doar la platformele de precolectare selectivă la care sunt 

arondaţi  

m) este interzisă schimbarea destinaţiei de folosinţă a containerelor de colectat 

deşeuri 

n) agenţii economici care desfăşoară activităţi comerciale sunt obligaţi să amplaseze 

la fiecare intrare sau în incinta unităţii comerciale, coşuri pentru ambalaje sau 

recipiente folosit. 

 

C. Obligaţiile producătorilor de deşeuri cu caracter special 

 

72. Persoanele fizice sau juridice din a căror activitate rezultă deşeurile au următoarele 

obligaţii: 

a) să neutralizeze aceste deşeuri conform tehnologiei avizate de organele sanitare şi 

de protecţie a mediului; 

b) agenţii economici producători de deşeuri cu conţinut toxic, pentru care nu există 

tehnologii de neutralizare au obligaţia de a-şi amenaja platforme speciale de 

depozitare conform legislaţiei în vigoare 



c) unităţile de frizerie, coafură, manichiură, pedichiură şi cosmetică vor face 

colectarea părului în saci de polietilenă, separat de alte deşeuri..  

CAPITOLUL VII. FINANTAREA SERVICIULUI 

73. Finantarea cheltuielilor curente de functionare ale operatorului se vor asigura din 

bugetul propriu de venituri si cheltuieli al acestora ceeea ce nu exclude, in anumite 

conditii (prevazute de lege) si subventii de la bugetele locale. 

74. Mărimea taxelor pentru prestarea serviciilor de salubritate se aprobă de Consiliul local, 

se stabilesc în contract şi urmăresc acoperirea consumurilor şi cheltuielilor 

Operatorului privind prestarea acestui serviciu cu o rată rezonabilă de profit necesară 

pentru continuitatea activităţii. 

75. Cheltuielile curente pentru asigurarea functionarii propriu-zise se asigura prin: 

incasarea de la beneficiari pe baza tarifelor si preturilor aprobate de Consiliile locale a 

unor sume reprezentand contravaloarea serviciilor prestate si eventual prin subventii 

de la bugetul local, cu respectarea urmatoarelor conditii: 

a) asigurarea fiabilității financiare a întreprinderii; 

b) ajustarea costului efectiv al prestatiei in structura si nivelul tarifelor si 

preturilor; 

c) ajustarea periodica a preturilor si tarifelor; 

d) recuperarea integrala a cheltuielilor pentru categorii vulnerabile de populație  

76. Tarifele la serviciile publice prestate de operatorul specializat sînt stabilite și aprobate 

de către Consiliile locale din cluster, cu luarea în considerație a prevederilor legislației 

în vigoare, prevederilor Acordului de Cooperare Intercomunitară și propunerii de tarif, 

înaintate de Întreprinderea Municipală Intercomunitară. 

77. Cuantumul tarifelor se stabilesc, se ajustează sau se modifică de către autorităţile 

administraţiei publice locale, potrivit prevederilor legislaţiei. Metodologia de 

fundamentare a nivelului preturilor si tarifelor se vor stabili de Consiliile locale. 

78. Consiliile Locale din cluster vor examina posibilitatea stabilirii tarifelor preferențiale 

pentru persoanele ce fac parte din grupurile socialmente-vulnerabile. 

79. Structura şi nivelul tarifelor vor fi stabilite astfel încît: 

e) să acopere costul efectiv al prestării serviciului; 

f) sa acopere cheltuielile de personal la nivelul organigramei si statului de 

functii aprobate; 

g) sa acopere cheltuielile curente de intretinere si exploatare necesare 

desfasurarii activitatii; 

h) sa descurajeze consumul excesiv si risipa; 

i) să acopere sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare 

a serviciului; 

j) să încurajeze investiţiile de capital; 

k) să respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului. 

80. Pentru imbunatatirea calitatii serviciilor publice privind executarea lucrarilor de 

reparatii, modernizare si intretinere a strazilor si drumurilor, este necesara 

modernizarea parcului de masini si utilaje specifice, in vederea cresterii eficientei 

lucrarilor. Finantarea acestor investitii se asigura din urmatoarele surse: 

a) alocatii de la bugetele locale, în functie de natura si modul de organizare si 

functionare a serviciului; 



b) venituri proprii ale operatorului; 

c) credite bancare, garantate de autoritatile administratiei publice locale; 

d) sprijin nerambursabil obtinut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale; 

e) alte surse constituite potrivit legii. 

CAPITOLUL VIII. CONTRAVENŢII LA NORMELE PRIVIND 

ÎNDEPĂRTAREA DEŞEURILOR, CONSTATAREA ŞI APLICAREA 

SANCŢIUNILOR 

81. Constituie încălcare a normelor de salubrizare următoarele fapte: 

a) aruncarea deşeurilor de orice tip pe spaţiile verzi, căile de comunicaţie, în locuri 

publice sau în alte locuri nepermise 

b) nerespectarea sistemului de gestionare a deşeurilor prevăzut de acest regulament, 

adoptat de Primăriile şi Consiliile locale 

c) nerespectarea sarcinilor stabilite de autorităţile competente privind condiţiile de 

producere, colectare, reutilizare, reciclare, tratare, transport şi eliminare a 

deşeurilor 

d) necontractarea cu Operatorul a colectării, transportului şi eliminării deşeurilor. 

82. Constatarea şi sancţionarea încălcărilor normelor de salubrizare se face de către 

instituţiile abilitate prin lege prin persoanele împuternicite.  

83. Sancţionarea încălcării normelor de salubrizare se realizează de către organele abilitate 

în condiţiile legislaţiei în vigoare.  

CAPITOLUL IX. DISPOZIŢII FINALE 

84. Operatorul de servicii de salubrizare activează în condiţii de  

a) continuitate; 

b) adaptabilitate la cerinţele beneficiarilor; 

c) asigurare a salubrităţii domeniului public 

d) asigurare a protecţiei sănătăţii şi a mediului înconjurător. 

85. Autorităţile administraţiei publice locale asigură Operatorului: 

a) funcţionarea optimă, în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică 

b) autorizarea gunoiştei 

c) informarea şi consultarea cetăţenilor în vederea funcţionării serviciului de salubritate  

d) stabilirea unui mecanism de sancţionare pentru nerealizare prevederilor prezentului 

Regulament. 

86. Prezentul regulament a fost aprobat de Consiliul local al satului __________________ 

în şedinţa din ……….. prin Decizia nr. ………….. şi intră în vigoare la data adoptării. 

Orice modificări sau completări ale prezentului regulament ţin de competenţa Consiliul 

local __________________. 

 

 

 

 

 

 


