ANEXA 9
Sancțiuni pentru operatorii serviciilor de salubrizare, utilizatorii serviciilor de salubrizare și
unitățile administrativ-teritoriale

Nr.
crt.

Cuantumul amenzii*
Descrierea faptei care intră sub incidența Pentru
Pentru
sancțiunii
persoane
persoane fizice
fizice
autorizate (lei)
(lei)
Sancțiuni pentru operatorii serviciilor de salubrizare

Pentru
persoane
juridice
(lei)

1.

Sistarea nejustificată a serviciului sau refuzul de a reconecta utilizatorii la serviciul de
salubrizare după achitarea la zi a debitelor
restante

-

10.00050.000

2.

Încălcarea de către operatori a prevederilor reglementărilor tehnice şi/sau comerciale,
inclusiv a reglementărilor-cadru ale serviciilor
de utilităţi publice stabilite de autorităţile de
reglementare
competente,
precum
şi
nerespectarea condiţiilor asociate licenţelor
Refuzul operatorului de a pune la dispozitia
autoritatii publice locale datele şi informatiile solicitate sau
furnizarea incorecta şi
incompleta de date şi informatiile necesare
desfășurării activității acesteia

-

20.00050.000

-

20.00050.000

3.

4.

Prestarea serviciului de salubrizare în afara
parametrilor tehnici cantitativi şi calitativi adoptati prin contractul de delegare a gestiunii
şi a prezentului Regulament

-

20.00050.000

5.

Refuzul operatorilor de a se supune controlului şi de a permite verificările şi inspecţiile
prevăzute prin reglementări sau dispuse de
autoritatea de reglementare competentă,
precum şi obstrucţionarea acesteia în
îndeplinirea atribuţiilor sale

-

30.00050.000

6.

Neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activitătilor de control
Furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice de către operatorii fără licenţă eliberată
potrivit prevederilor prezentei legi

-

30.00050.000
30.00050.000

7.

-

Nr.
crt.

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

Cuantumul amenzii*
Descrierea faptei care intră sub incidența Pentru
Pentru
sancțiunii
persoane
persoane fizice
fizice
autorizate (lei)
(lei)
Nesolicitarea de către operatori a acordării licenţei, în termen de 90 de zile de la data
semnării contractului de delegare a gestiunii;

Practicarea altor tarife decât cele stipulate în
contractele de delegare a gestiunii şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale sau
de ADI, după caz
Neigienizarea recipientelor şi a platformelor de colectare, conform programului stabilit
Întretinerea necorespunzatoare a mijloacelor de transport pentru deşeuri de către operatorii
serviciului de salubrizare.
Lipsa echipamentului de lucru şi a ecusonului pentru personalul operatorului
Practici de lucru care nu respectă normele de
siguranță
Nerespectarea de catre operator a graficelor de
ridicare a deşeurilor
Neasigurarea de către operatorii serviciului a
recipientelor de colectare la cererea
utilizatorilor.
Operatorii economici care asigură colectarea şi
transportul deşeurilor (hârtie, metal, plastic și
sticlă) au obligaţia de a asigura colectarea
separată a deşeurilor şi de a nu amesteca aceste
deşeuri
Operatorii economici autorizaţi din punct de
vedere al protecţiei mediului pentru efectuarea
operaţiunilor de colectare şi transport au
obligaţia să transporte deşeurile numai la
instalaţii
autorizate
pentru
efectuarea
operaţiunilor de tratare.
Prestarea de către operator a uneia dintre
activităţile reglementate de prezenta lege
(Legea nr 211/2011) fără aprobarea
autorităţilor administraţiei publice locale prin
hotărârea de dare în administrare, respectiv
hotărârea de atribuire a contractului de
delegare a gestiunii
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 500 lei la 1.000 lei refuzul
utilizatorului de a încheia contracte de prestări
servicii cu operatorul de salubrizare licenţiat în
aria de delegare respectivă.
Operatorii economici autorizaţi din punctul de

-

-

Pentru
persoane
juridice
(lei)
30.00050.000

30.00050.000

500 – 2.500
250 – 1.000

-

500-2.500

-

500-2.500

-

-

1.500 -2.500

-

-

200 – 500

-

-

20.00040.000

-

-

20.00040.000

-

-

30.00050.000

-

-

500-1.000

-

-

20.000-

Cuantumul amenzii*
Descrierea faptei care intră sub incidența Pentru
Pentru
sancțiunii
persoane
persoane fizice
fizice
autorizate (lei)
(lei)
vedere al protecţiei mediului să desfăşoare
activităţi de colectare, transport, stocare, tratare
sau valorificare a deşeurilor periculoase sunt
obligaţi să colecteze, să transporte şi să
stocheze separat diferitele categorii de deşeuri
periculoase, în funcţie de proprietăţile fizicochimice, de compatibilităţi şi de natura
substanţelor de stingere care pot fi utilizate
pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de
incendiu, astfel încât să se poată asigura un
grad ridicat de protecţie a mediului şi a
sănătăţii populaţiei potrivit prevederilor art. 20
( din Legea 211/2011) , incluzând asigurarea
trasabilităţii de la locul de generare la
destinaţia finală, potrivit prevederilor art. 49
din Legea nr 211/2011.
21.
Operatorii economici care sunt autorizaţi pentru colectarea şi transportul deşeurilor
periculoase sau care acţionează în calitate de
comercianţi ori brokeri sunt obligaţi să ţină o
evidenţă cronologică a cantităţii, naturii,
originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei,
a mijlocului de transport, a metodei de tratare,
precum şi a operaţiunilor prevăzute în anexele
nr. 2 şi 3 I (din Legea 211/2011) şi să o pună la
dispoziţia autorităţilor competente, la cererea
acestora.
Sanctiuni pentru utilizatorii serviciilor de salubrizare
Nr.
crt.

22.

23.

24.

25.

26.

Pentru
persoane
juridice
(lei)
40.000

15.00030.000

Abandonarea sau depozitarea deşeurilor
municipale pe spatiile verzi, caile de 100 – 200
comunicatie, în locurile publice sau în alte
locuri decat cele special amenajate

500 - 1.000

500 - 2.500

Neîncheierea contractelor (utilizatorii noncasnici) cu operatorii autorizați pentru colectarea şi transportul deşeurilor municipale

100 - 1.000

500 - 2.500

500 - 750

750 – 1.500

500 – 1.500

1.000 – 2.500

200 - 500

500 – 1.000

Depozitarea deşeurilor pe platformele de
colectare în afara recipientelor şi nemenținerea 100 - 500
curățeniei pe platforme.
Depunerea în recipientele de precolectare a
deşeurilor municipale de pe platformele 200 – 1.000
amenajate pe domeniul public, de deşeuri
animaliere
(dejectii,
cadavre
de
animale/păsari),
deşeuri
de
constructii/demolari, deşeuri vegetale, deşeuri
periculoase etc.
Neasigurarea sau obstrucționarea/blocarea 100 - 200

Nr.
crt.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Cuantumul amenzii*
Descrierea faptei care intră sub incidența Pentru
Pentru
sancțiunii
persoane
persoane fizice
fizice
autorizate (lei)
(lei)
căilor de acces către platformele de colectare
pentru mijloacele de transport ale operatorilor.
Depozitarea materialelor de constructii pe 200 -500
500 – 2.000
domeniul public sau privat al localității, fără
aprobarea prealabilă a administrației publice
locale.
Blocarea gurilor de canal prin depozitarea de 50 - 100
200 – 1.000
deșeuri, pământ sau moloz rezultate din
deşeurile de constructii
Organizarea necorespunzătoare a șantierelor de
construcții prin lipsa de împrejmuire, 500-1.000
nemenținerea curățeniei, necurățarea roților de
la mijloacele de transport la ieșirea din șantier,
lipsa placuței indicatoare
cu denumirea
obiectivului, identificarea constructorului şi
durata lucrării.
Utilizarea
recipientelor
pentru
deşeuri 100 - 200
250 – 1.000
reciclabile în alte scopuri decât cele pentru care
sunt destinate.
Deteriorarea
si/sau
sustragerea 500 – 2.000 recipientelor/părți ale acestora, aflați în
punctele de precolecare.
100 - 200
Folosirea recipientelor de colectare de pe
250 – 1.000
platformele
de
precolectare
aferente asociațiilor de proprietari/locatari de către
utilizatorii non-casnici.
Folosirea
platformelor de
precolectare
amenajate pe domeniul public al localității de 100 - 500
200-500
către persoanele nerezidente, nearondate
respectivului punct de colectare.

Pentru
persoane
juridice
(lei)
2.000 – 5.000

1.000 – 2.000

5.000-10.000

500 – 2.000

500 – 2.000

1.000-2.000

Aprindere şi/sau ardere a deşeurilor din 1.500-3.000
recipientele de precolectare/colectare sau de
ardere a deşeurilor vegetale rezultate de la
operaţiunile de curăţare a spaţiilor verzi,
arbuştilor, arborilor etc.
Refuzul utilizatorului de a încheia contracte de 500-1.000
prestări servicii cu operatorul de salubrizare
licenţiat în aria de delegare respectivă.

-

-

Să asigure precolectarea separată, în 100-300
recipientele asigurate de operatorul serviciului,
distinct inscripţionate şi amplasate în spaţii
special amenajate, a deşeurilor pe care le-au
generat în propria gospodărie sau ca urmare a
activităţilor lucrative pe care le desfăşoară

100-300

100-300

Cuantumul amenzii*
Descrierea faptei care intră sub incidența Pentru
Pentru
sancțiunii
persoane
persoane fizice
fizice
autorizate (lei)
(lei)
Sanctiuni pentru administrațiile publice locale
Nr.
crt.

37.

38.

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia ca începând cu anul 2012 să asigure
colectarea separată pentru cel puţin
următoarele tipuri de deşeuri: hârtie, metal,
plastic şi sticlă.
Să colecteze separat biodeșeurile, în vederea compostării și fermentării acestora.

Pentru
persoane
juridice
(lei)

-

5.000-15.000

-

5.000-15.000

39

Să trateze biodeşeurile într-un mod care
asigură un înalt nivel de protecţie a mediului

5.000-15.000

40.

Să încurajeze compostarea individuală în
gospodării.

5.000-15.000

41.

În cazul în care biodeşeurile colectate separat
conţin substanţe periculoase, se interzice
tratarea acestora în staţii de compostare

5.000-15.000

42.

Autorităţile publice şi operatorii economici au
obligaţia furnizării datelor necesare elaborării
planurilor, potrivit prevederilor legale.

15.00030.000

43.

Atribuirea de către autoritatea administraţiei
publice
locale/asociaţia
de
dezvoltare
intercomunitară a contractelor de delegare a
gestiunii pentru activităţile de salubrizare a
localităţilor prevăzute la art. 2 alin. (3) din
Legea nr 101/2006 actualizată a serviciului de
salubrizare a localităților, fără respectarea
procedurilor legale în vigoare specifice fiecărui
tip de contract;
Încheierea de către primar a contractelor de
delegare a gestiunii pentru una dintre
activităţile de salubrizare a localităţilor
prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr
101/2006 actualizată a serviciului de
salubrizare a localităților cu un operator care
nu deţine licenţă

30.00050.000

44.

30.00050.000

Nr.
crt.

45.

46.

47.

Cuantumul amenzii*
Descrierea faptei care intră sub incidența Pentru
Pentru
sancțiunii
persoane
persoane fizice
fizice
autorizate (lei)
(lei)
Autorităţile administraţiei publice locale
elaborează, aprobă şi controlează aplicarea
strategiilor locale cu privire la dezvoltarea şi
funcţionarea pe termen mediu şi lung a
serviciului de salubrizare, ţinând seama de
prevederile legislaţiei în vigoare, de
documentaţiile de urbanism, amenajarea
teritoriului şi protecţia mediului, precum şi de
programele de dezvoltare economico-socială a
unităţilor administrativ-teritoriale.
Neurmărirea de către primar a întocmirii
proiectului de regulament şi a caietului de
sarcini propriu al serviciului.
Nerespectarea
de
către
autorităţile
administraţiei publice locale a obligaţiei de a
institui taxe speciale pentru utilizatorii care
refuză încheierea contractelor de prestări
servicii cu operatorii de salubrizare.

Pentru
persoane
juridice
(lei)
30.00050.000

10.00030.000

5.000-15.000

