
                  ROMA�IA                                                                                                      
JUDETUL BISTRITA �ASAUD  
CO�SILIUL LOCAL PARVA 
 

HOTĂRÂRE 
privind incheierea contractelor de salubrizare  

a localitati dintre Operator si Utilizator 
 

 Consiliul Local al comunei Parva, intrunit in sedinta ordinara in data de 24.08.2014, in prezenta unui 

numar de 7 consilieri din totalul de 11 consilieri in functie. 

Având în vedere  

- adresa nr. 1480/18.06.2014 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea integrata a 
deseurilor municipale in judetul Bistrita Nasaud; 

- Expunerea de motive nr. 1501 din 23.06.2014 a domnului Strugari Ioan primarul comunei Parva; 
- Raportul nr. 1500 din 23.06.2014  a domnului Calus Toader Vasile viceprimarul comunei Parva; 
- rapoartele inregistrate sub nr.1932 din 24.08.2014 ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului   
      local: Comisia studii, activitati economico-financiare si administrarea domeniului public si privat   
      al comunei, amenajarea teritoriului si urbanism;    Comisia pentru invatamant, sanatate si familie,  
      activitati social-culturale, culte, munca si protectie sociala, protectia copilului, activitati sportive si  
      agrement,    protectia mediului si turism, servicii publice si comert;    

- prevederile art.36, alin.6 lit.a) pct.14 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, 

republicată; 

- prevederile art.36, alin.1, art.42, alin.1 , lit.a) din Legea nr. 51/ 2006- Legea Serviciilor Comunitare 

de Utilități publice; 

- prevederile art. 12, art 3), art 24, alin. 1, alin.4 , din Legea nr. 101/ 2006- Legea Serviciului de 

Salubrizare a localităților; 

- prevederile art.36, alin.1, art.42, alin.1 lit.c), art.47, alin.1, lit.d), art.48, alin.1 , alin.2, din Legea 51/ 

2006 – Legea serviciilor Comunitare de Utilități publice; 

In temeiul articolului 45 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată,  

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1 Membrii comunităților locale, persoane fizice sau juridice, au, în calitatea lor de utilizatori 
direcți sau indirecți ai serviciului de salubrizare următoarele obligații cu privire la întreținerea 
străzilor și trotuarelor, a arterelor de circulație a celorlalte locuri publice, precum și pentru 
menținerea igienei și aspectului estetic al comunei:  

1. să respecte măsurile stabilite de Consiliul local al comunei Parva pentru asigurarea igienei publice şi 
curăţeniei în comună;  

2. să încheie contract de prestări servicii publice de salubrizare, pentru colectarea, transportul şi 
depozitarea deşeurilor menajere;  

3. să asigure manipularea corespunzătoare a pubelelor pentru precolectarea deşeurilor rezultate din 
activitatea proprie, pentru a evita împrăştierea acestora pe domeniul public;  

4. să depună separat deşeurile reciclabile, în containerele semi-îngropate puse la dispozitie de 
Autoritatea Contractantă.  

5. să depoziteze deşeurile menajere şi reciclabile numai în recipientele standardizate special destinate 
acestui scop;  



6. să amplaseze recipientele pentru colectarea deşeurilor menajere astfel încât să nu deranjeze cetăţenii 
care locuiesc în imobilele învecinate; 

7. să nu transporte în vederea depozitării în Depozitul ecologic din Tărpiu/Dumitra nici un fel de 
deşeuri fără existenţa unui contract cu un operator autorizat prin care să se prevadă natura deşeurilor 
transportate, cantitatea acestora şi destinaţia;   

8. să contracteze servicii de colectare, transport şi incinerare a deşeurilor spitaliceşti rezultate din 
activitatea sanitară de stat şi particulară, numai cu operatorii autorizaţi de autorităţile competente şi 
să utilizeze numai recipiente speciale destinate acestor tipuri de deşeuri;  

9. să asigure colectarea deşeurilor rezultate în urma activităţilor de construire, reparaţii, curăţare şi 
igienizare a clădirilor şi a altor incinte, precum şi a celor din amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi 
numai în containere standardizate şi să încheie pentru transportul lor contract cu operatorul de 
servicii publice de salubritate. Asigurarea containerelor şi efectuarea transportul acestor tipuri de 
deşeuri se face, contra cost şi trebuie solicitată operatorului de servicii publice de salubrizare, 
specificându-se compoziţia şi originea deşeurilor. Fac excepţie situaţiile în care persoana fizică sau 
juridică deţine recipiente standardizate pe care le  transportă cu autovehiculele proprii;  

10. să asigure accesul de la căile publice până la punctele de colectare al autovehiculelor destinate 
acestui scop, înlăturând gheța, zăpada și poleiul. 

11. să nu ardă deşeuri vegetale, menajere sau de altă natură pe străzi sau în orice alte locuri unde locuiesc 
sau îşi desfăşoară activitatea;  

12. să asigure păstrarea curăţeniei în jurul recipientelor de precolectare a deşeurilor, oriunde ar fi acestea 
amplasate;  

13. să aplice măsuri privind deratizarea și dezinsecția, stabilite de autoritatea locală și de direcția de 
sănătate publică teritorială; 

14. să nu arunce hârtii, ambalaje, resturi alimentare sau nealimentare,  precum şi orice alte deşeuri pe 
domeniul public;  

15. să nu murdărească drumurile şi spaţiile publice cu orice fel de materiale: balast, mortare, noroi, 
betoane, carburanţi, uleiuri, deşeuri sau alte materiale, precum şi cu produse agricole; 

16. să nominalizeze, în cazul persoanelor juridice, persoana/persoanele care răspund de îndeplinirea 
obligaţiilor ce le revin din prezentele norme şi să prezinte cu ocazia controlului un document în acest 
sens. 

 

Art. 2 Întreținerea domeniului public și privat al comunei Parva constituie o obligatie a 
persoanelor fizice și juridice si asociațiilor de proprietari. În acest scop este interzisă: 

1. depozitarea sau abandonarea pe domeniul public al comunei Parva a oricărui fel de construcţii 
metalice, construcţii provizorii, aparate de orice fel ori utilaje defecte, autovehicule degradate sau 

dezmembrate, caroserii. 
2. depozitarea direct pe trotuar, sol, sau pe carosabilul străzilor materialele de construcţie: mortar, 

beton, nisip, balast, pământ rezultat din săpături, alte deşeuri amestecate/resturi rezultate din activităţi de 
reparaţii şi amenajări la clădiri şi locuinţe şi din demolarea unor construcţii civile sau industriale.  Se 

exceptează de la aceste prevederi materialele de construcţie ambalate sub orice formă, dacă nu afectează 
solul şi depozitarea lor în mod ordonat.  

3. depozitarea deşeurilor şi materialelor de construcţii de natura celor de la pct. 2 în alte recipiente 
decât cele standardizate, în funcţie de cantitate, compatibile cu sistemul de colectare şi transport al 
operatorului de servicii publice de salubrizare sau al constructorului 

4. executarea oricărui tip de reparaţii ale autovehiculelor şi autocamioanelor pe  domeniul public al 
comunei Parva prin care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanților și lubrifianților;  
 

Art. 3 Persoanele fizice și juridice care execută lucrări de construcții, reparații și demolări la clădiri 
precum și lucrări edilitare gospodărești au următoarele obligații: 
1. să împrejmuiască cu panouri speciale de protecţie organizările de şantier, amplasamentele şi incintele 

şantierului lucrărilor de construcţii care se edifică sau la lucrările de construcţie sau intervenţie, inclusiv 
la dotările tehnico – edilitare, şi să ia toate măsurile corespunzătoare  de întreţinere a împrejmuirilor; 

2. să nu preparare mortare, betoane sau alte materiale de construcţii direct pe  domeniul public; 



3. să efectueze lucrările de salubrizare a domeniului public şi a amplasamentelor organizărilor de 
şantier aprobate, atât pe parcursul derulării lucrărilor edilitar – gospodăreşti cât şi la finalizarea lor şi să 
aducă amplasamentul la starea iniţială;  

4. să încheie contract cu operatorul de servicii de salubritate autorizat  pentru colectarea, transportul şi 
depozitarea deşeurilor, pentru materialele şi deşeurile rezultate în urma activităţii;  

5. să amenajeze şi să întreţină permanent în stare de curăţenie căile de acces din organizările de şantier şi 
până la căile şi drumurile publice, înainte de începerea construcţiilor/lucrărilor edilitar – gospodăreşti şi 
pe parcursul executării lucrărilor pentru a preveni murdărirea străzilor, trotuarelor, la ieşirea din zona 
construibilă;  

6. să asigure recipientele de precolectare a deşeurilor menajere la punctele de lucru, organizările de şantier, 
pe traseul lucrărilor edilitar – gospodăreşti, pentru personalul propriu;  

 

Art. 4 Persoanelor fizice și juridice le revin următoarele obligații cu privire la modul de gestionare a 
diferitelor tipuri de deșeuri: 

1. să solicite operatorului de servicii publice de salubrizare, contra cost, preluarea periodică, transportul 
şi depozitarea, în ordinea prioritară a solicitărilor scrise sau telefonice, înregistrate, a deşeurilor 
voluminoase şi din construcţii, specificând şi caracteristicile deşeurilor.  

2. să nu depoziteze deşeuri voluminoase şi din construcţii  în stradă ori in alte locuri aparţinând  
domeniului public, anterior solicitării de colectare, transport şi depozitare a acestora; 

3. să colecteze şi să asigure transportul deşeurilor voluminoase, din construcţii, reabilitarea şi 
demolarea clădirilor, din reparaţii în locuinţe sau spaţii comerciale, din curăţirea curţilor şi anexelor 
gospodăreşti numai în recipiente standardizate;  

4. să asigure în calitate de organizator colectarea şi transportul deşeurilor rezultate în urma organizării 
unor manifestări, evenimente publice sau private de orice fel, pe bază de contract încheiat în 
prealabil; 

5. să gestioneze deşeurile periculoase din producţia sau activitatea proprie, conform legislaţiei care le 
reglementează activitatea. 

6. să nu depoziteze deşeurile provenite din activitatea proprie de producţie , comercializare,etc. la 
punctele de colectare ale asociaţiilor de proprietari/locatari, sau la alte puncte de colectare a 
deşeurilor care deservesc alţi utilizatori.   

7. să nu arunce sau să depoziteze deşeurile de orice fel în alte locuri decât cele anume desemnate pentru 
fiecare categorie de deșeu. 

 

Art.5 constituie contraventie la prezenta hotarare următoarele fapte si se sancționează după cum 
urmează: 

1. nerespectarea de către persoanele fizice a obligațiilor prevăzute la art. 1-4, se sancționează cu o 
amendă de la 50 lei la 500 lei;  

2. nerespectarea de către persoanele juridice a obligațiilor prevăzute la art. 1-4, se sancționează cu 
amenda de la 100 lei la 1000 lei  

  

Art. 6 Sancţiunile contravenţionale prevăzute în prezenta hotărâre se aplică oricărui contravenient, 
persoană fizică sau juridică.   
Art. 7 (1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre se face de către 
agenţii Poliţiei comunei Parva, de alte persoane împuternicite de Primarul comunei Parva, jandarmii 
din cadrul Inspectoratului judeţean de jandarmi Bistriţa-�ăsăud.     
             (2) Agentul constatator stabileşte sancţiunea contravenţională a amenzii, precum şi celelalte 
măsuri care se impun în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. 
             (3) Procesul-verbal se înmânează sau, după caz, se comunică, în copie, contravenientului. 
 

Art.8 Dacă agentul constatator împuternicit să aplice sancţiunea apreciază că fapta a fost 
săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, constituie infracţiune, sesizează organul de 
urmărire penală competent. 



Art. 9 (1) In cazul in care contravenientul nu respectă obligaţia de a înlătura situaţia creată 
prin săvârşirea contravenţiei, organul constatator poate aplica în mod repetat, după fiecare somaţie, 
la care contravenientul nu se conformează, o noua amendă pentru contravenţia săvârşită. 
                    (2) Dacă o persoană săvârşeşte mai multe contravenţii constatate în acelaşi timp de acelaşi 
agent constatator, se încheie un singur proces-verbal. 

                   (3) La societăţile comerciale şi instituţii, sancţiunea se aplică conducătorului acesteia, sau 
persoanei care a avut sarcina de a urmări îndeplinirea obligaţiilor respective, ori persoanei care 
reprezintă persoana juridică, după caz.  

 
Art. 10 (1) În afara sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre, în cazul în care prin 

săvârşirea contravenţiei s-a cauzat şi o pagubă şi există tarife de evaluare a acesteia, persoana 
împuternicită să aplice sancţiunea stabileşte şi valoarea pagubei produse şi a despăgubirii, precum şi, 
după caz,  confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate ca urmare a săvârşirii contravenţiei, 
cu precizarea valorilor, făcând menţiunile corespunzătoare în procesul-verbal.  
                      (2) Dacă nu există tarif de evaluare a pagubei valorificarea pretenţiilor şi recuperarea 
pagubelor pricinuite prin săvârşirea contravenţiilor se va face în conformitate cu prevederile legale 
de drept comun;  
                      (3) În cazul în care bunurile nu se găsesc contravenientul este obligat la plata 
contravalorii lor în lei. 

                      (4) În situaţia în care contravenientul a fost sancţionat cu amendă, precum şi dacă a fost 
obligat la despăgubiri, o dată cu procesul-verbal, acestuia i se va comunica şi înştiinţarea de plată. În 
înştiinţarea de plată se va face menţiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii la instituţiile 
abilitate să o încaseze, potrivit legislaţiei în vigoare şi, după caz, a despăgubirii, în termen de 15 zile de 
la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită. 

Art. 11 Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data 
încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul 
amenzii prevăzute în prezenta hotărâre, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta 
posibilitate în procesul-verbal.  

Art. 12 (1) Împotriva procesului–verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a 
sancţiunii, se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. 

                     (2) Plângerea însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei se depune 
fie la sediul organului din care face parte agentul constatator, fie la instanţa competentă. 

Art. 13 Procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art.11, precum şi hotărârea 
judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă 
formalitate. 

Art. 14 Contravenţiilor stabilite prin prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile 
Ordonanţei Guvernului României nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin 
Legea nr.180/2002, cu modificările si completările ulterioare. 

Art. 15 (1)Plata amenzii se face la Primăria comunei Parva, iar o copie de pe chitanţă se predă 
organului constatator sau se trimite prin postă organului din care acesta face parte in termen de 48 
ore. 

      (2) În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la 
rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, organul din care face parte 
agentul constatator va sesiza instanţa de judecată, competentă potrivit legii, în vederea înlocuirii 
amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii. 



Art. 16 Prezenta hotărâre are caracter normativ şi intră în vigoare în termen de 10 zile de la 
data aducerii la cunoştinţă publică. 

Art. 17 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează viceprimarul comunei 
Parva. 

Art. 18 Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un număr de 7 voturi “pentru” din totalul de 11 
consilieri in functie. 

Art. 19  Prezenta Hotărâre se comunică cu : 

- Instituția Prefectului Bistrița-�ăsăud 
- Asociația de Dezvoltare ADI-Deșeuri 
- Primarul Comunei Parva 
- Compartimentul financiar- contabil al primăriei 

 
 
 
 

 
PRESEDI�TE DE SEDI�TA,                                         CO�TRASEM�EAZA,  

               CO�SILIER LOCAL                                                              SECRETAR, 
                     RUS I. IOA�                                                                        Calus Ioan 
                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�r.  31 din 24.08.2014. 

 


