·-

·------·

Cuantumul amenzii*

Nr.
crt.
Pentru persoane
Fizice (lei)

Descrierea faptei care intra sub incidenta sanctiunii

!Pentru persoane
fizice autorizate (lei)

Pentru persoane
Juridice (lei)

Sanctiuni pentru operatorii serviciului de salubrizare
1.

2.

Refuzul operatorului de a pune la dispoziţia autorităţii publice locale
datele şi informaţiile solicitate sau furnizarea incorecta şi incompleta de
date şi informaţii necesare desfăşurării activităţii acesteia (art. 4 7 alin.
(3) lit. b) din Legea nr. 51/2006 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare)
c-urnizarea/Prestarea serviciului de salubrizare în afara parametrilor
tehnici cantitativi şi/sau calitativi adoptaţi prin contractul de delegare a
gestiunii şi a prezentului Regulament (art.47 alin.(3) lit.c) din Legea
nr.51/?006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTA: Prin parametrii tehnici cantitativi şi/sau calitativi adoptaţi prin
contractul de delegare a gestiunii şi a prezentului Regulament se
întelege, nelimitativ:
-Respectarea programului/frecvenţei de colectare pe fiecare
IUAT/stradă/zonă de blocuri
-Respectarea programului de colectare a deşeurilor pentru persoane
;uridice.
Colectarea şi transportul separat la CMID a urmatoarelor tipuri de
deseuri:
a) deşeuri menajere si similare;
deşeuri periculoase din deşeurile menajere;
b)deşeuri reciclabile (hârtie+carton, plastic+metal, sticlă), inclusiv
deşeuri de ambalaje;
c)deşeuri generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară
şi/sau exterioară, provenite din locuinţe/institutii;
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-

10.000-50.000

-

-

10.000-50.000

--

,,,--..
INr.
crt.

d)deşeuri voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi
operatori economici.
Pentru persoane
e)deşeuri H-ili'de�<PJ?\tj�zy, intra sub incidenta sanctiunii
Fizice (lei)
-Colectareaanvelopelor abandonate pe domeniul public,inclusiv cele de
'-

·-1'

....

.)

.

4.

5.

- _,_ ...l-

---.L...-- ...---"' ........- -'

•'J

,---u:r:1
... A ...........

'-- - t ..,..,..,.,_..........,' _- ..,r__..-,
.t-''" --'

.-

........

Cuantumul amenzii*
!Pentru persoane
fizice autorizate (lei)

Pentru persoane
Juridice (lei)

--- ---�-·.....

.......

\persoanelor juridice care desfăşoară activitatea de colectare a
anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării
anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piaţă
anvelope noi şi/ori anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu
este autorizat pentru această activitate în condiţiile legii, în termen de 3
zile de la identificare
Neaplicarea masurilor stabilite cu ocazia activităţilor de control
(art.47 alin.(4) lit.b) din Legea nr.51/2006 republicată, cu modificările
şi completările ulterioare)
Practicarea altor tarife decât cele stipulate în contractele de delegare a
gestiunii şi aprobate de ADI Deşeuri Bistriţa-Năsăud (art.47 alin.(4)
lit.e) din Legea nr.51/2006 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.)
Prestarea de către operator a uneia dintre activităţile reglementate de
Legea nr. 101/2006 fără aprobarea autorităţilor administraţiei publice
locale (Art.30 alin.(1) lit.a) dinLegea nr.101/2006,republicată, cu
modificările şi completările ulterioare)
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-

-

-

-

30.000-50.000

30.000-50.000

-

-

30.000-50.000

r
Nr.
crt.

Sanctiuni pentru operatorii
6.

7.

8.

9.

Cuantumul amenzii*

S"1�1ii'i11 l11i flp c,qln hrÎ7<;a rP

uentru persoane
Pentru persoane
IncălcareaBe�tcr�&ptoi-i��d<:Wm��lS®'tl®utahnice
Fizice
(lei:,
fizice
autorizate (lei)
si/sau comerciale, inclusiv a reglementărilor-cadru ale serviciilor de
utilităţi publice stabilite de autorităţile de reglementare competente,
precum şi nerespectarea condiţiilo�eti\'in_ţ�&lfiîttltfl,�ralfij\-ţj) SErviciului de salu nizare
lit.a) din Legea nr.51/2006 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare)
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 (Art.47 alin.(4) lit.a) din
Legea nr.51/2006 republicată, cu modificările şi completările
Iulterioare)
Furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice de către operatorii
rară licenţă eliberată potrivit prevederilor legii sau cu licenţă a cărei
valabilitate a expirat (Art.47 alin.(4) lit.c) din Legea nr.51/2006
�epublicată, cu modificările şi completările ulterioare)
Nerespectarea de către operatori a normelor privind protecţia igienei
tpublice şi a sănătăţii populaţiei, a mediului de viaţă al populaţiei şi a
mediului (art.47 alin.(4) lit.h) din Legea nr.51/2006 republicată, cu
1modificărileşi completările ulterioare)
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-

-

-

-

Pentru persoane
lTuridice (lei)
10.000-50.000

30.000-50.000

30.000-50.000

30.000-50.000

---

Î'·

Cuantumul amenzii*

Nr.
iert. 1O. Neigienizarea recipientelor, a platformelor de colectare şi a
obiectivelor administrate, conform programului stabilit
Descrierea faptei care intra sub incidenta sanctiunii

Pentru persoane
Fizice (lei)

-

500 - 2500
Pentru persoane
IPentru persoane
îzice autorizate (lei) Juridice (lei)

11. Intretinerea necorespunzatoare a mijloacelor de transport pentru
lcteşeun cte catre operatoru serv1c1�0etiiH1.!1j:{ifftru Utilizatorii rviciului de salu Jrizare
st
Fanta

,.:i,,.

-

L)U- l.UUU

l'lnrinrlere c;:.i/c:rn11 l'lrrlP,rP. l'l rl 0 �<>11rilAr din reciniP.ntP.lP. rlf

12. � :���:M@i�oi�dwrn.1 � e'<D§o�@elâtrt&��l-ul vegetal(
1. �lffitl31l&rt la operaţiunile de curăţare a spaţiilor verzi, arbuştilor.
arborilor (art.30 alin.(4) din Legea nr.101/2006, republicată,
13. Practici de lucru care nu respecta normele de siguranta

14. Neasigurarea de catre operatorii serviciului a recipientelor de
colectare la cererea utilizatorilor, inclusiv neamplasarea, după golire,
a echipamentelor de colectare la locul de încărcare.
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1.500-3.000
-

1.500-3.000

-

-

-

-

-

1560ffi35000

500-2.500

200-500

-

,,......
r.
iert.

Cuantumul amenzii*

1cumodificările şi completările ulterioare)
[Pentru persoane
!Fizice (lei)
500-1.000

2.

rviciului de salu
.nu dono::zjtnroo
doc.
�au
u......puz;x,�-u---u
"''?

4:

,erzi,caile de c,9ml!.Il1·catie _în locuple publice.sau în alte locuri decat
f
f.m;�i<rtf
,��Wa1Hfe. e ut1 1zatom l_PerMane hz1ce, persoane Jund1ce,
11nstftlifi1 pu61îce), care generează deşeuri de ambalaje din alte activităţi
.ecat cele corrrercrnre�mTiusrr1aTe sau ae ptoaucţfe�a 0011gaţ1en1e�a
depune deşeuri de ambalaje ale produselor cumpărate, în spaţiile special
amenajate de operatorii economici care comercializează produse în
structuri de vânzare cu suprafaţă medie şi mare sau să le predea
operatorilor de salubrizare sau operatorilor economici autorizaţi pentru
colectarea lor. ( art.26 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 249/2015 privind
odalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje)
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1000-2000
400-800

20000-40000

20000-40000
10.000-20.000

---

,,........_

Nr.
crt.

Cuantumul amenzii*

5.

6.

9
'/.

8.

Nerespectarea colectării separate a cel puţin următoarelor categorii de
deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă, în condiţiile existenţei
Pen��O
rPentru �6�000
Pentrtt(t00s'.000t,
infrastructw)eso:ei4i'Ctoomtparl 6iraliiootra <iilbli�gitren11al sâfitllilinii
Fizice
(lei)
fizice
autorizate
(lei)
�uridice (lei)
nerespectare art 14 alin 1)
Neasigurarea precolectării separate, în recipientele asigurate de
operatorul serviciului, distinct inS<ffiPi€ffl111iipfili?trii11tJlilfiâlbrii SE rvic
j�J!!,Îo�e salut rizare 100_300
100-300
special amenajate, a deşeurilor pe care le-au generat în propria
t
....�'a;:)1;.::-aYe>Jl�dfillWctibtiSf::'.: 3!0'\,��;;alnsr He &eeesx:atre
200-500
e&&tfu-€ �milr6$.tv&l!dQQlli\1ransport a1e operatorilor.
500-1.000

B�™�

Depozitarea deşeurilor pe platformele de colectare în afara
..ec1p1entelor ş1 nementmerea curaterue1 pe plattorme.
Depunerea în recipientele de precolectare a deşeurilor municipale depe
platformele amenajate pe domeniul public, de deşeuri animaliere
(dejectii, cadavre de animale/pasari), deşeuri de constructii/demolari,
deşeuri vegetale, deşeuri periculoase etc.
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lQ�o

500-750

750-1.500

200-1.000

500-1.500

1.000-2.500

-

,-....

Cuantumul amenzii*
epozitarea materialelor de constructii pe domeniul public sau privat al t--------t-=-:--:-::---:--::-::-------!------- --------1
500-2.000
localitatii, fara aprobarea prealabila a administratiei publice locale.
200-500
2.000-5.000
Pentru persoane
persoane
entru
persoane
entru
P
!
Descrierea faptei care intra sub incidenta sanctiunii
zice autorizate (lei) uridice (lei)
tilizarea recipientelor pentru deşeuri reciclabile în alte scopuri decat
11. lcele pentru care sunt destinate. Sanctiuni pentru Utilizatorii s
500::2.000
rizare250-l.OOO

s&-���& 0

H:
13.

erente asociatiilor de proprietari/locatari de catre utilizatorii non
lcasnici.

Folosirea platformelor de precolectare amenajate pe domeniul publica!
!
14. localitatii de catre persoanele nerezidente, nearondate respectivului
unct de colectare.
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100-500

20.000-40.000

20.000-40.000

250-1.000

500-2.000

1200-500

1.000-2.000

..--..._

/'·

Depozitarea deşeurilor voluminoase în afara locurilor amenajate în
16. acest scop.
Depozitarea deşeurilor din construcţii şi demolări rezultate din
a
17. menajarea locuinţelor individuale în punctele gospodăreşti şi pe
terenurile înconjurătoare, sau în alte locuri înafara containerelor
adecvate puse la dispoziţie de către operator în baza unui contract
încheiat cu acesta.
Depozitarea deşeurilor vegetale rezultate în urma lucrărilor de
18. întreţinere a spaţiilor verzi în alte locuri decât cele amenajate în acest
scop.

1.000-2.500

1.000-2.500

1.000-2.000

SECŢIUNEA 2- Abateri de la parametrii de calitateşicantitateaiServiciului
ART 174. Abateri şi penalităţi aplicabile
Nr. crt. Descrierea abaterii
1.

Nerespectarea termenulul de
irealizare a investiţiilor la
�ermenele planificate

Penalităţi aplicabile

Penalităţi de 1%/ zi de întârziere din valoarea
investiţiei nerealizate, până la data finalizării.
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1.000-2.500

20.000-40.000

1.000-2.500

1.000-2.500

20.000-40.000

1.000-2.500

,-.,.

�.

enalităţi de 0,025%lei/ zi de întârziere din valoarea
erespectarea frecvenţei de
�
imestrială a redevenţei aferentă Contractului de
igenizare a containerelor
elegare a Serviciului, până la data realizării.
semiîngropate/sacilor şi a
containerelor terane, precum şi a
latformelor de colectare conform
programului stabilit.

i3.

!Penalităţi de 0,025%lei/ zi de întârziere din valoarea
!Nerezolvarea în termen a
sesizărilor primite privind
Jtrimestrială a redevenţeiaferentă Contractului de
Jdelegare a Serviciului, până la data realizării
restarea serviciului sub
arametrii de calitate şi cantitate
revăzuţi în contractele de
restare în termenele satabilite de
legislaţie şi Contract, respectiv la
solicitările pe bază de
contract/comandă a utilizatorilor

f4

erespectarea termenului de
�ansfer al deşeurilor din Staţii
ătre CMID

5.

enalităţi de 0,050%lei/ zi de întârziere din valoarea
� erespectarea programului de
a autocompactoarelor şi � imestrială a redevenţei aferentă Contractului de
.
l�genizare
delegare a Serviciului, până la data realizării
a containerlor de 32 mc pentru
deşeuri reziduale şi reciclabile

16.

�erespectarea termenelor privind renalităţi de 0,025%/ zi de întârziere din valoarea
!campaniile anuale cu titlu gratuit Jtrimestrială a redevenţeiaferentă Contractului de1

Penalităţi de 0,15% lei/zi din valoarea trimestrială a
redevenţeiaferentă Contractului de delegare a
!Serviciului, până la data realizării
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.,,........_,

delegare a Serviciului, până la data realizării.
de colectare a deşeurilor
Kroluminoase 6 în mediul urban şi
14 în mediul rural, conform unui
program aprobat de către A.D.I.
Deşeuri Bistriţa Năsăud şi
comunicat UATurilor/utilizatorilor deserviţi,
respectiv a campaniilor de tipul
'săptămâna curăţeniei", pentru
deseurilor predominant vegetale
în special primăvara şi toamna in
perioada 28 martie - 27 mai si 26
septembrie - 25 noiembrie, în
mediul urban si rural - zona cu
case si blocuri de la persone
'izice, inclusiv asociatii de
locatari proprietari si de la agenti
economici/institutii publice.

7

8

Nerespectarea orarului de
Penalităţi de 100 lei pentru fiecare abatere constatată.
funcţionarea a Centrelor de
colectare şi primirea în centre a
tipurilor de deşeuri aduse voluntar
de utilizatori aşa cum este
prevăzut în Contract
0enalităţi de 500 lei pentru fiecare abatere constatată
!Asigurarea interventiilor cu
rutilaje de colectare în zonele
turbane în intervalul orar 16 - 23,
67
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19.

1 O.

la solicitarea
lutilizatorilor/ADI/UAT
otarea punctele de colectare cu JPenalităţi de 100 lei pentru fiecare abatere constatată
ecipiente cu capace marcate în
culorilestabilite de actele
ormative în vigoare, având
capacitatea de stocare corelată cu
umărul de utilizatori arondaţişi
cu frecvenţa de ridicare.
!Nerespectarea procedurii pentru I Penalităţi de 1.000 lei pentru fiecare abatere
!colectarea deşeurilor abandonate constatată

11.

erespectarea termenului pentru enalităţi de 0,025%lei/ zi de întârziere din valoarea
unerea la dispoziţia utilizatorilor � · mestrială a redevenţei aferentă Contractului de1
de containere pentru deşeuri din delegare a Serviciului, până la data realizării
construcţii şi desfiiinţări în cazul
comenzilor primite de operator de
la utilizatori şi ridicarea acestora
Ila termenele stabilite.

12.

Necolantarea/Nemarcarea
corespunzatoare a containerelor
l
de colectare/boxe în situaţiile în
care acestea se degradează.
Neincheierea de asigurari de
bunuri (infrastructura) conform
1obligatiilor din contract.

13.

enalităţi de 0,01%lei/ zi de întârziere din valoarea
( imestrială a redevenţeiaferentă Contractului del
elegare a Serviciului, până la data realizării.
enalităţi de 0,025%lei/zi de întîrziere din valoarea
�edevenţei anuale aferentă Contractului de delegare a
Serviciului.
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,....,
14.

15.
16.
17.

,.......,._

jPentru alte abateri nespecificate în enalităţi de 0,01%lei/ zi de întârziere din valoarea
\prezentul capitol privind prestarea imestrială a redevenţeiaferentă Contractului de
'serviciului conform documentelor delegare a Serviciului, până la data realizării.
contractuale se vor aplica după
enalităţi de 500 lei, pentru fiecare caz în parte, în
caz următoarele penalităţi.
situaţiile în care executarea obligaţiei nu mai poate fi
ealizată în natură.
eacceptarea la plată a respectivului procent de1
!Cantitatea de deşeuri reciclabile
., dentificată în refuzul de bandă � aterial reciclabil de înmulţit cu 2, aplicabil întregii
şarje de pe urma căreia a rezultat procentul în cauză.
� ezultat în urma activităţii de
ortare este mai mare de 5%.
eacceptarea la plată a respectivului procent de
!Cantitatea de deşeuri reciclabile
identificată în refuzul de bandă în �aterial reciclabil de înmulţit cu 2 raportat la întreaga
ctivitate de sortare din ultimele doua zile.
t impul transportului spre
depozitare este mai mare de 5%.
Plata de către Operatorul CMID a cuantumului aferent
jNerealizarea indicatorului de
�erformanţă prevăzut în Anexa 1 arifului de depozitare şi a contribuţiei pentru
la prezentul Regulament de
economia circulară pentru cantităţile de deşeuri
lalubrizare, Lit. E), nr. crt. 1.1.3. destinate a fi depozitate care depăşesc cantităţile!
corespunzătoare
indicatorilor
de
performanţă
revăzuţi.

Art. 175.Constatarea abaterilor, calculul şi aplicarea penalităţilor
(1) Constatarea abaterilor, calculul şi aplicarea penalităţilor la abaterile contractuale menţionate
mai sus se vor face de reprezentanţii A.D.I. Deşeuri-Bistriţa-Năsăud sau ai Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud, după caz.
(2)
În cazul abaterilor săvârşite de Operatorul CMID Tărpiu, constatarea şi calculul
penalităţilor se realizează de către reprezentanţii Consiliului Judeţean sau ai ADI Deşeuri BN,
69
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după caz. Aplicarea penalităţilor pentru Operatorul CMID Tărpiu se realizează de către Consiliul
Judeţean în calitate de delegatar.
(3)
În situaţiile în care constatarea abaterilor de la CMID Tărpiu este realizată de către
reprezentanţii ADI Deşeuri, Asociaţia are obligaţia să notifice de îndată Consiliul Judeţean cu
privire la cele constatate în vederea aplicării sanctiunilor prevăzute în prezentul Regulament şi în
Contractul de delegare.
(4) Reprezentanţii ADI Deşeuri/Consiliului Judeţean vor întocmi un Proces-verbal de constatare,
care va cuprinde abaterea/abaterile constate, sancţiunea, locaţia, data, un termen pentru
remediere, după caz şi care va fi transmis Operatorului.
(5) În cazul neremedierii abaterii în termenul stabilit în Procesul-verbal de constataresau în lipsa
unei justificări obiective pentru depăşirea termenului, acceptată de ADI Deşeuri/Consiliul
Judeţean, se va trece deîndată la aplicarea penalităţilor.
(6) Mijloacele de probă prin care se constată săvârşirea abaterilor pot fi, nelimitativ, următorele:
-extrase din programele GPS de urmărire a autospecialelor, puse la dispoziţie de Operator;
-programele de igienizare a platformelor/containere/saci şi autospecialelor destinate colectării;
- alte programe şi termene stabilite în documentele Contractului
-constatări la faţa locului a abaterilor, după caz de către reprezentanţii A.D.I/ CJ, însoţite de poze
martor
- declaraţii/sesizări ale utilizatorilor
- alte probe doveditoare
(7) Procesele-verbale de constatare a abaterilor vor conţine, printre altele:
-abaterile constatate şi încadrea lor în capitolele privind sancţiunile aplicate Operatorului
specificate în documentele Contractului sau în Regulamentul de salubrizare
-cuantumulamenzii/penalităţiiaplicate
- termenele de plată.
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CAPITOLUL VII
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
ART. 176(l)Prezentul regulament a fost elaborat şi adaptat în funcţie de
particularităţilelocale/judeţene şi de interesele actuale şi de perspectivă ale judeţului Bistriţa
Năsăud, în conformitate cu prevederile regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare.
(2) Contravenţiile în domeniul serviciului de salubrizare pentru utilizatori, precum şi pentru
operatori din judeţul Bistriţa-Năsăud, şi a cuantumului amenzilor aplicabile sunt prevăzute în:
a) Legea nr. 51/2006- privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicata cu
modificările şi completările ulterioare;
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,... "'

,--...,

b) Legea nr. 101/2006- privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicata cu
modificările şi completările ulterioare;
c) Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
d) Legea 249/2015 privindmodalitatea de gestionare a ambalajelorşi a deşeurilor de
ambalaje;
e) Hotărârile Consiliilor Locale/Judeţene sau ale A.D.I. Deşeuri Bistriţa- Năsăud.
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite
din cadrul autorităţilor publice locale/judeţene/ADI, persoanele împuternicite de Ministrul
mediului, de Ministrul afacerilor interne şi de către PreşedinteleA.N.R.S.C..
(4) La constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale sunt aplicabile
prevederile O.G. nr. 2/2001- privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 177Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de UtilităţiPublice
va monitoriza aplicarea prevederilor prezentului regulament.
ART. 178Serviciul public de salubrizare în judeţul Bistriţa Năsăud se prestează în
bazacontractului de delegare a gestiunii serviciului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud, respectiv prin Hotărârea A.G.A. A.D.I. Deşeuri Bistriţa- Năsăud, contracte
atribuite în urma câştigării licitaţiilor publice.
ART. 179Prevederile prezentului regulamentvor fi actualizate în funcţie de modificările denatură
tehnică, tehnologică şi legislativă, prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C. şi adoptate/aprobate prin
Hotărâri ale Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, respectiv Hotărâri ale A.G.A. A.D.I. Deşeuri
Bistriţa -Năsăud.
ART. 180Prezentul regulament se completeazăcu prevederile regulamentului cadru, adoptatprin
Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 si cu celelalte prevederi legale in vigoare. În caz de dispoziţii
contrare cuprinse în prezentul regulament faţă de prevederile legale, prevederile legale vor
prevala.
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ANEXA 1 la Regulamentul de salubrizare
Secţiunea 1. INDICATORI MINIMI DE PERFORMANŢĂ PENTRU SERVICIUL
PUBLIC DE SALUBRIZARE

A) Obligaţii anuale privind nivelul de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte
operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care
utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, ale persoanelor juridice pe numele
73
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cărora sunt emise autorizaţiile de construcţie/desfiinţare, în conformitate cu Anexa 6
din Legea nr. 211/2011
a) minimum 30% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în
2017;
b) minimum 45% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în
2018;
c) minimum 55% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în
2019;
d) minimum 70% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în
2020.

anul
anul
anul
anul

Obligaţiile anuale se calculează pe baza cantităţilor de deşeuri generate în anul respectiv.
B) (1) Indicatorii minimi de performanţă prevăzuţi în Anexa 7 din Legea nr. 211/2011
ctivitatea serviciuluijDescrierea indicatorului
[Valoarea mm1ma
!
indicatorului
Ide salubrizare
I
Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, )40% pentru anul 2019
!Colectarea separată a
eşeurilor municipale
lastic şi sticlă din deşeurile municipale,
�
j50% pentru anul 2020
colectate separat, ca procentaj din
revăzute la art. 17
.lin. (1) lit. a).
cantitatea totală generată de deşeuri de
ârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurilej60% pentru anu.I 2021
unicipale.
Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, 170% începând cu anul
lastic şi sticlă din deşeurile municipale !2022
colectate separat reprezintă cantitatea
1acceptată într-un an calendaristic de către
staţia/ staţiile de sortare.
Cantitatea totală generată de deşeuri de
ârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile
unicipale se calculează pe baza
determinărilor de compoziţie realizate de
către operatorul de salubrizare. În lipsa
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determinărilor de compoziţie a deşeurilor
municipale, cantitatea de deşeuri de
hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile
municioale se consideră a fi 33%.
Cantitatea totală de deşeuri trimise la
75%*)
Operarea staţiilor de
reciclare ca procentaj din cantitatea totală
sortare.
de deşeuri acceptate la staţiile de sortare
(%)
3%*)
Operarea instalaţiei de Cantitatea totală de deşeuri de hârtie,
metal, plastic şi sticlă trimise anual la
�ratare mecanoreciclare ca procentaj din cantitatea totală
biologică
de deşeuri acceptată la instalaţia de tratare
mecano-biologică (%).
Colectarea şi transportul Cantitatea totală de deşeuri provenite din IValorile sunt prevăzute la
deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de
Lit. A) din prezenta
!reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau !Anexă
locuinţe generate de
activităţi de reamenajare exterioară a acestora, predată pentru
şi reabilitare interioară reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de
şi/sau exterioară a
valorificare materială, inclusiv operaţiuni
acestora
de umplere, rambleiere, direct sau prin
intermediul unei staţii de transfer ca
procentaj din cantitatea de deşeuri
provenite din locuinţe, generate de
activităţi de reamenajare şi reabilitare
interioară şi/sau exterioară a acestora
colectate (%)
*) Indicatorii de performanţă sunt obligatorii atât în cazul staţiilor de sortare, respectiv a
instalaţiilor de tratare mecano-biologică din cadrul sistemului de management integrat al
deşeurilor, cât şi a celor aparţinând terţilor care tratează deşeurile municipale.
(3) Penalităţi aplicabile operatorilor pentru neatingerea indicatorilor de performanţă
prevăzuţi în Anexa 7 din Legea nr. 211/2011
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c)
Pentru un procent cuprins intre 85%-99% din indicatorul anual de colectare
separată a deşeurilor, penalizatea impusă operatorului de colectare va fi de 100 lei/tonă de
de deşeuri reciclabile care ar fi trebuit colectată prin aplicarea indicatorilor de
performanţă;
d)
Pentru un procent sub 85% din indicatorul anual de colectare separată a deşeurilor,
penalizatea impusă operatorului de colectare va fi de 150 lei/tonă de de deşeuri reciclabile
care ar fi trebuit colectată prin aplicarea indicatorilor de performanţă;
e)
Pentru fiecare procent care depaşeste 5% deşeuri reciclabile identificate în refuzul
de bandă, se vor aplica penalităţi de5.000 lei/abatere;
f)
Penalităţile de mai sus nu exclud calculaţia diferenţiata a tarifelorîn situaţiile de
neîndeplinire, aşa cum sunt eleprevăzute în procedurile operaţionale de facturare.
C) Indicatorul de performanţă al activităţii de gestionare a deşeurilor voluminoase este
de50% (reciclare, reutilizare şi valorificare energetică) din cantitatea transportată la
Centrele de Colectare.
Eliminarea deşeurilor voluminoase prin depozitare va fi efectuată numai după ce s-a
realizat extragerea, sortarea şi valorificarea (inclusiv energetică) fracţiilor conţinute de acestea
de către Operatorul de salubrizare.
Neatingerea acestui indicator conduce la penalizarea operatorului de colectare cu o sumă
calculată prin multiplicarea valorii de 5000 lei pentru fiecare procent de performanţă neatins.

D) Indicatori minimi de performanţă ai serviciului de colectare

Nr.
Crt.

INDICATORI MINIMI DE PERFORMANŢĂ

o

1

1
1.1

TRIMESTRUL

I
2

T
I

II
3

T III
4

I

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI
CALITATEA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE
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IV
5

Total
an
6

·a) numărul de solicitări de îmbunătăţire a
parametrilor de calitate ai activităţii prestate,
rezolvate, raportat la numărul total de cereri de
îmbunătăţire a activităţii, pe categorii de
activităţi
1.2

�.

100%

100%

100%

100%

100%

MĂSURAREA ŞI GESTIUNEA CANTITĂŢII SERVICIILOR PRESTATE
a) numărul de recipiente de colectare asigurate, pe
tipodimensiuni, ca urmare a solicitărilor,
raportat la numărul total de solicitări justificate
privind
rezolvate
b) numărul de reclamaţii
cantităţile de servicii prestate, raportat la
numărul total de reclamaţii privind cantităţile de
servicii prestate pe tipuri de activităţi şi categorii
de utilizatori
c) ponderea din numărul de reclamaţii de la lit. b)
care s-au dovedit justificate
d) procentul de reclamaţii de la lit. b) care au fost
rezolvate în mai puţin de 5 zile lucrătoare
e) numărul de sesizări din partea agenţilor de
protecţia mediului raportat la numărul total de
sesizări din partea autorităţilor centrale şi locale
f) cantitatea de deşeuri colectate selectiv raportată
la cantitatea totală de deşeuri colectate
cantitatea totală de deşeuri reciclabile sortate şi
g) valorificate,
raportată la cantitatea totală de deşeuri reciclabile
colectate
h) penalităţile contractuale totale aplicate de
autorităţile administraţiei publice locale/ADI
Deseuri BN, raportate la valoarea prestaţiei, pe
activităţi
i) numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea
activităţii prestate, raportat la numărul total de

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

75%

75%

75%

75%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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reclamaţii privind calitatea activităţii prestate, pe
tipuri de activităţi şi categorii de utilizatori
j) ponderea din numărul de reclamaţii de la lit. i)
care s-au dovedit justificate
k) procentul de reclamaţii de la lit. i) care au fost
rezolvate în mai puţin de 2 zile calendaristice
Cantitatea de deşeuri periculoase
m)
menajere transmise spre tratare/eliminare
raportată la cantitatea totală de deşeuri
periculoase menajere colectate
1.3

a fi întemeiat

2.1.

2.2.

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

RASPUNSURI LA SOLICITARILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
a) numărul de sesizări scrise, raportat la numărul
total de utilizatori, pe activităţi şi categorii de
utilizatori
b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a
răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile
calendaristice
c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit

2

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

15%

15%

15%

15%

15%

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PRIN LICENŢA DE PRESTARE A
SERVICIULUI
a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea
o
o
o
o
o
de către operator a obligaţiilor din Licenţă
b) numărul de încălcări ale obligaţiilor operatorului
o
o
o
o
o
rezultate din analizele şi controale
organismelor abilitate
ALTI
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
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a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri
s-au
datorate culpei operatorului sau dacă
îmbolnăvit din cauza nerespectării condiţiilor
corespunzătoare de prestare a activităţii
b) valoarea despăgubirilor acordate de operator
pentru situaţiile de la lit. a) raportată la valoare
totală facturată aferentă activităţii
c) numărul de neconformităţi constatate de
autoritatea administraţiei publice locale/A.D .I.
Deseuri BN, pe activităţi

..-..

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

E) Indicatori de performanţă suplimentari pentru activitatea de operare a depozitului
conform, staţiei de sortare, staţiei de compostare şi de monitorizare post-închidere a
depozitelor de deşeuri neconforme închise definitiv
Nr.
Unitate măsură
Indicatori de performanţă
Crt.
INDICATORI DE PERFOMANTA GENERALI
1.
Măsurarea şi gestiunea cantităţii serviciilor prestate
1.1
1.1.1 Numărul de sesizări din partea reprezentanţilor Gărzii de
%
mediu raportat la numarul total de sesizări din partea
autorităţilor centrale şi locale
l.1.2 Numărul anual de sesizări din partea autorităţilor de
%
sănătate publică raportat la numarul total de sesizări din
partea autorităţilor centrale şi locale
1.1.3 Cantitatea totală de deşeuri sortate şi reciclate raportată la
%
cantitatea totală de deşeuri reciclabile colectate separat
1.1.4 Cantitatea totală de deşeuri verzi compostate raportată la
%
capacitatea totala a instalaţiei de compostare
1.1.5 Cantitatea totală de compost valorificat raportată la
%
cantitatea de deşeuri verzi compostată
%
Cantitatea de deşeuri periculoase menaiere transmise
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Valoare

10

10
75
100
50
100
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Nr.
Unitate măsură
Indicatori de performanţă
Crt.
1.1.6 spre tratare/ eliminare raportată la cantitatea totală
de deşeuri periculoase menajere colectate
1.1.7 Penalităţi contractuale totale aplicate de autorităţile
administraţiei publice locale, raportate la valoare
prestaţiei activităţii de operare a instalaţiilor dE
%
gestionare a deşeurilor (staţie de sortare, staţie dE
compostare şi depozit) şi de monitorizare post-închiden
a depozitelor de deşeuri neconforme închise definitiv
Numărul
de reclamaţii rezolvate privind calitatea operării
1.1.8
staţiei de sortare, raportat la numărul total de reclamaţii
%
privind calitatea operării instalaţiilor de gestionare a
deşeurilor (staţie de sortare, staţie de compostare şi
depozit)
1.1.9 Ponderea din numărul de reclamaţii de la punctul 1.1.8
%
care s-au dovedit justificate
1.1.10 Procentul de reclamaţii de la punctul 1.1.9 care au fos1
%
rezolvateîn mai puţin de două zile calendaristice
1.1.11 Numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea operării
staţiei de compostare, raportat la numărul total de
%
reclamaţii privind calitatea operării instalaţiilor de
,gestionare a deşeurilor
1.1.12 Ponderea din numărul de reclamaţii de la punctul 1.1.11
%
care s-au dovedit iustificate
1.1.13 Procentul de reclamaţii de la punctul 1.1.12 care au fos1
%
rezolvate în mai puţin de două zile calendaristice
1.1.14 Numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea operării
monitorizării post-închidere a depozitelor de deşeuri
%
tneconforme închise definitiv, raportat la numărul total dE
1reclamaţi i privind calitatea operării instalaţiilor dE
,gestionare a deşeurilor
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Valoare

1

20

50
50

10

50
50

30
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Nr.
Unitate măsură
Indicatori de performanţă
Crt.
1.1.15 Ponderea din numărul de reclamaţii de la punctul 1.1.14
%
care s-au dovedit justificate
1.1.16 Procentul de reclamaţii de la punctul 1.1.15 care au fost
%
rezolvate în mai puţin de două zile calendaristice
1.1.17 Numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea operării
depozitul de deşeuri, raportat la numărul total de
%
reclamaţii privind calitatea operării instalaţiilor de
gestionare a deşeurilor
1.1.18 Ponderea din numărul de reclamaţii de la punctul 1.1.17
%
care s-au dovedit justificate
1.1.19 Procentul de reclamaţii de la punctul 1.1.18 care au fost
%
rezolvate în mai puţin de două zile calendaristice
Facturarea şi Încasarea contravalorii prestaţiilor
1.2
1.2.1 Valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea
%
totală a facturilor emise pentru activitatea de operare a
instalaţiilor de gestionare a deşeurilor
Răspunsuri la solicitări scrise ale utilizatorilor
1.3
1.3.1 Numărul de sesizări scrise privind activitatea de operare
%
a instalaţiilor de gestionare a deşeurilor, raportat la
numărul total de utilizatori
1.3.2 Procentul din totalul de la punctul 1.3.1 la care s-a
%
rşspuns într-un termen mai mic de 30 zile calendaristice
1.3.3 Procentul din totalul de la punctul 1.3.2 care s-a dovedit a
%
fi întemeiat
INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAT!
2.
Indicatori de performanţă 2arantaţi prin licenţa de prestare a serviciului
2.1
2.1.1 Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către
operatorul instalaţiilor de gestionare a deşeurilor a
Nr.
obligaţiilor din licenţă
2.1.2 Numărul de încălcări ale obligaţiilor operatorului
Nr.
81

Valoare
50
50

40

50
50

95

0,5
95
50

o
o

.,,--

r

Nr.
Crt.

�.2
�.2.1

2.2.2

i2.2.3

Indicatori de performanţă

Unitate măsură

Valoare

instalaţiilor de gestionare a deşeurilor rezultate din
analizele si controalele organismelor abilitate
Indicatori de performanţă a căror nerespectare atrage penalităţi conform contractului de delegare
Numărul de utilizatori şi angajaţi care au primi1
despăgubiri datorate culpei operatorului instalaţiilor de
Nr.
gestionare a deşeurilor sau dacă s-au îmbolnăvit din
o
cauza nerespectarii condiţiilor de prestare a activităţii de
operare a instalaţiilor de gestionare a deşeurilor
Valoarea despăgubirilor acordate de operatorul
instalaţiilor de gestionare a deşeurilor pentru situaţiile de
la punctul 2.2.1 raportată la valoarea totală facturată
aferentă activităţii de operare a instalaţiilor (staţie d�
%
o
sortare, staţie de compostare şi depozit) şi d e
monitorizare post-închidere a depozitelor de deşeuri
neconforme închise definitiv
!Numărul de neconformităţi constatate de Consiliul
�udeţean Bistriţa Năsăud şi de Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară privind activitatea de operare a
instalaţiilor de gestionare a deşeurilor (staţie de sortare,
Nr.
o
staţie de compostare şi depozit) şi de monitorizare postînchidere a depozitelor de deşeuri neconforme închise
definitiv

Secţiunea 2. Penalităţi pentru neîndeplinirea indicatorilor
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Nr.
Crt.
1.

,..--

Penalităti

Indicatori

Indicatorii prevăzuţi la 125.000 lei pentru primul interval de 10% sub
pct. B)

procentele stabilite pentru fiecare an.
-50.000 lei pentru al doilea interval (11-20%) sub
procentele stabilite pentru fiecare an
-75.000 lei pentru al treilea interval (21-30%) sub
procentele stabilite pentru fiecare an
-100.000 lei pentru al patrulea interval (31-40%) sub
[procentele stabilite pentru fiecare an.
-125.000 lei pentru al cincilea interval (41-50%) sub
orocentele stabilite pentru fiecare an.
-150.000 lei pentru al saselea interval (51-60%) sub
[procentele stabilite pentru fiecare an
-175.000 lei pentru intervalul 61-70% sub procentele
stabilite pentru fiecare an.

2.

Indicatorul prevăzut la -15.000 lei pentru primul interval de 10% sub
pct. C)

[procentul stabilit
-30.000 lei pentru al doilea interval (11-20%) sub
procentul stabilit
-45.000 lei pentru al treilea interval (21-30%) sub
procentul stabilit
i-60.000 lei pentru al patrulea interval (31-40%) sub
procentul stabilit
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-75.000 lei pentru al cincilea interval (41-50%) sub
orocentul stabilit
,..,

.)

.

Indicatorii prevăzuţi la - 2000 lei pentru primul interval de 1O % inferiorprin raportare la
pct. D), respectiv

procentul aferent indicatorului

indicatorii prevăzuţi la - 4000 lei, pentru al doilea interval (11-20%) inferior prin raportare
pct. 1.2., lit. a), b), f), g) la procentul aferent indicatorului.
-6000 lei, pentru al treilea interval (21-30%) inferior prin raportare la
procentul aferent indicatorului.
-8000 lei, pentru al doilea interval (31-40%) inferior prin raportare la
!Procentul aferent indicatorului.
-10000 lei, pentru al doilea interval (41-50%) inferior prin raportare
la procentul aferent indicatorului.
- 50.000 lei peste 50 % raportat la procentul aferent indicatorului.

Notă: Indicatorii de performanţă, cu excepţia celor prevăzuţi în Secţiunea 2, au rol de
monitorizare, în cazul acestora nefiind aplicabile penalităţi.

Elaboratoctombrie 2019:

1. Blid Răzvan - consultant
2. Pavel Plaian - director executiv
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3. Haşca Anastasia - inspector
4. Cîmpan Dragomir - expert
Completat/modificat martie 2021:
1. Cristian Marius Niculae - director executiv

2. Haşca Anastasia - inspector
3. Petrar Nicoleta - consilier juridic
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ASOCIAŢIA OE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU GESTIONAREA INTEGRATĂ A DEŞEURILOR
MUNICIPALE ÎN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

Anexa nr. 2 la Regulamentul Serviciului de salubrizare

Procedunt
privind regimul deşeurilor abandonate

Baza legală:
(

\

- Art. 4, alin. (5)-(6) din Legea nr. 1O 1/2006, Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, Republicată.
- Art. 21, alin. (3)-(4) din Legea nr. 211/2011, privind regimul deşemilor, Republicată.

Art.1. A) Deşeurile depozitate în locuri neautorizate şi cele depozitate lângă containere (mai puţin
deşeurile reziduale menajerede lânga platformele arondate blocurilor şi deşeurile reciclabile de lângă
platformele din zona de case urban/rural), la o distanta de max. 10 m vor fi considerate deşeuri
abandonate.
B) Deşeurilerezidualedepozitateînproximitateaplatformelorarondateblocurilor de locuinţevor fi
ridicateprinîncărcarea
lor
încontainerulpentrudeşeurisupl imentare.
Costurileacesteicolectărifiindsuportate de cătretoţiutilizatorii de la respectivaplatformă, aşa cum
se prevedeînRegulamentul-cadru de instituire a Taxei de Salubrizare, secţiunea de
deşeurisuplimentare.
C) Deşeurilereciclabiledepozitateînproxin1itateaplatformelor cu containere semi-îngropate
destinate
colectăriideşeurilorreciclabilevor
fi
depuseîncontainerulaferentfracţiei
de
deşeurireciclabilede cătredeservenţiiutilajelor de colectare.
D) Deşeurilerezidualedepozitatelângăpubelele de deşeuri din zona de case vor fi colectate ca
deşeuriabandonate cu generator cunoscut, urmând ca UAT - prinServiciul de Taxe,
săperceapăcontravaloareaacesteicolectări.Toateacesteridicări de deşeuri menajere depuse
lângarecipienţii din zona de case vor fi documentate prin realizarea de fotografii-martor de către
operatorul de colectare
Art.2. Deşeurile abandonate pot fi:
(a) menajere & similare
(b) voluminoase
(c) deşeuri din construcţii şi desfiinţări (DCD),

-4
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ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU GESTIONAREA INTEGRATĂ A DEŞEURILOR

MUNICIPALE ÎN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

(d) mixte, cu conţinut din oricare din fracţiile de la punctele(a), (b), (c); În cazul unei colectări etapizate,
prioritatea de colectare va fi acordata deşeurilor reziduale (menajere) sau, dacă se poate face altfel
distincţia, a celor cu risc mai ridicat pentru sănătatea publică.
Art.
3.
Operatorulcare
presteazăactivitatea
de
colectare
are
obligaţiasăcolectezeseparatdeşeurileabandonate,atâtfaţă de deşeurilerezidualemunicipale ale ruteloruzuale
de colectare (din recipenţii de colectare), câtsiseparatîntretipurile de deşeuriabandonatemenţionate la
pct.2, dacăacestlucruesteposibil. Deşeurileastfelcolectatevor fi transportate la Centrele de colectare,
Staţiile de transfer,ori la C.M.1.0.Tărpiu, în funcţie de distanţafaţă de respectivul U.A.T.

(

Art. 4. Întoatecazurileîn care U.A.T./A.D.1./terţiiconstatăexistenţaunordepozitărineconforme de deşeuri,
aceştiavorsesizaOperatorul de colectare la adresaoficialăde e-mail,la numărulde dispeceratsau la
numărulde
telverde. Sesizărilevorcuprindecelpuţinadresaşitipul de
deşeuabandonatşivor
fi
centralizatepânăla
ora
14.00
a
fiecareizilelucrătoare,
învedereacolectarii
lor.Sesizăriletransmisedupăaceastăoravor fi centralizateînziuaimediaturmătoare.
Art.
5.
Operatorul
de
colectare
are
obligaţiasă
constate
din
proprieiniţiativăexistenţaunordeşeuriabandonate, cazîn care vadocumentaexistenţaşi, maiapoicolectarea
lor, prinfotografii-martor,înainteşidupăcolectare, pe care esteinscrisă data şiora. Acestefotografiivor fi
arhivatetimp de minim 90 zile.La sfarşitulfiecăreizile, operatorulvatrimitespreştiinţa o informareprin e
mail U.A.T.-uluirespectivşi A.O.I.Deşeuri Bistriţa-Năsăud, cu ataşareafotografiilor de mai sus.
Art. 6.0peratorulesteobligatsăprocedeze la colectareadeşeurilorabandonatedupă cum mmează:
-mediul urban: în maxim 24h, care începsăcurgă de laora 14:00 a fiecăreizile
- mediul rural: în maxim 48h, care începsăcurgă de la ora 14:00 a fiecăreizile
Încazulîn care Operatorul nu respectătermenelestabilite la art. 6, va fi sancţionatînconformitate cu
prevederileRegulamentului de Salubrizare.
Art. 7. Deşeurileabandonatecolectatevor fi stocatetimp de 24h înCentrele de colectare/Statiile de Transfer,
pentru a putea fi inspectate de cătrereprezentanţii U.A.T./A.0.1., înainte ca acesteasă fie
sortate/tratate/eliminate. Ulterior intervalului de 24h de stocaretemporară, U.A.T.-urile nu vormaiputea
face contestaţii cu privire la cantităţileacestordeşeuriabanclonate.
Art. 8. ObligaţiileOperatoruluiprivinclcleşeurileabandonate:
(1) Operatorulvacomunicaînscris, la adresa de e-mail desemnată de fiecare U.A.T.şilaadresa de e-mail a
A.D.l.Deşemi Bistriţa-Năsăud, cu minim 2 ore înainte ele începereaactivităţiide colectareseparată a
deşeurilorabanclonatelocaţiilesemnalate,
tipul,
data
şiora
la
care
au
fosticlentificatecleşeuriabanclonate,indiferent
de
moclalitateaîn
care
existenţaacestora
a

-li\,
„

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU GESTIONAREA INTEGRATĂ A DEŞEURIL OR
MUNICIPALE ÎN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

fostsesizată,solicitândprezenţaunuireprezentant al U.A.T.-uluipentruconstatareaîndepliniriiacţiunii de
colectareşi a volumuluicolectat;
(2) U.A.T.-ul are obligaţiade a mandata un reprezentant care săfie martor la
ridicareaşistabilireavolumuluiacestoraşisăîncheiecâteun Proces verbal de constatare (Anexa
I )pentrufiecarelocaţie de uncie se face colectarea. ÎnbazaacestorProceseVerbalese va face
facturareacătrerespectivulU.A.T., la tarifulaprobatpentrudeşeuriabanclonate.;
Art. 9. Volumuldeşeurilorabanclonate se stabileştecliferit,înfuncţie de tipul de deşeu, astfel:
•

•

•

care
măsoarădimensiunileparalelipipedului
pentrudeşeurilemenajere&similare:
se
conţineacestecleşeuri, volumulfiinddeterminat de formula:
V= L x I x h (exprimatîn mc).
Pentrucleşeurilevoluminoase, se măsoarălungimea, lăţimeaşiînalţimeaparalelipipeclului la
celmaiînaltpunct, în care se cuprinderespectivulcleşeu, clin înmulţireacelor 3 dimensiuni
(exprimateînmetri)varezultavolumulpentru care se vacalculatariful.
Pentrucleşeuri le din constrncţiişidesfiinţări (DCD), se vormăsura (în mett'i2 )aria bazeimari (AB),
aria
bazeimici(Ab)şiînalţimea
(h)trunchiului
de
piramidăpatrulaterăîn
care
se
cuprinderespectivagramadă, apoi se vaaplica formula:
V= h/3 x (AB+Ab + vAB xAb )

\

Art. 10. (1) DacăU.A.T. nu deleagă un reprezentant,oriacestaesteînimposibilitate de a se întâlni cu
operatorul de Salubrizare la loculşiora indicate înnotificare, atunciprocesul verbal va fi încheiat I
semnatdoarde operator sivaputea fi contestat de către U.A.T.doarînintervalul de 24h de la
invitaţiaOperatoruluitransmisa la UAT pentru a asistala colectăreadeşeurilor conform celormentionate la
art. 8 alin. (1).
Procesul verbal poate fi contestatprintr-o Notificare, Anexa 2,transmisă pe email-ul operatoruluiîn care se
precizează data şioraprezenţeireprezentantului U.A.T. la Centrul de Colectare/Staţia de transfer,
pentruverificareaconformităţiimenţiunilor din Procesul Verbal.
Termenulîn care reprezentantul U.A.T.poatesă se prezintepentruconstatare la Centrul de Colectare/Staţia
de transfer estede 24hcle la invitaţia la asistareacolectării.
de
cătreceicloireprezenţanţi,
se
care
Încazulîn
înurmaveri ficăriicantiţăţilor,
reprezentantul
Operator,
către
confirmăconformitateaProcesului Verbalîncheiat
de
U.A.T.vasemnaProcesulVerbal.
(2) In cazul în care în urma verificărilor rezultă alte cantităţi, Procesul Verbalîntocmit de Operator la
locatia ele unde au fost colectatecleşeurile abandonate se anulează şi se întocmeşte Procesul verbal de
constatare cu noile date.
(3)
Att. 9şi 1 Ose aplicăîn mod corespunzător.
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Art. 11. Operatorulactivităţii de colectareseparatăşi transport separat al deşeurilor, cu
excepţiadeşeurilorpericuloase cu regim special, are obligaţiasăcolectezeseparatdeşeurileabandonateşi,
încazulîn care producătorul/deţinătornl de deşeuriestenecunoscut, cheltuielile legate de
curăţareaşirefacereamediului, precum şicele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt
suportate de cătreautoritateaadministraţieipublice locale. Operatornlvafactura lunar UATului,cheltuielilemai
sus
menţionate,
conform
ProceselorVerbale
de
constatare.
Oupăidentificareaproducătorului/deţinătornlui
de
deşeuri,
de
autoritateaadministraţieipublice
acestaesteobligatsăsuporteatâtcheltuiel ileefectuate
locale,
câtşisancţiunilecontravenţionale.
Art. 12. (l ). Încazulîn care apar divergenţeîntre U.A.T.şi Operatorprivindcantităţile de
deşeuriabandonatesaualtedisfuncţionalităţiprivindîncadrareasauestimareavolumului, se vaapela la
medierea A.O.I.Deşeuri Bistriţa-Năsăud, care va fi anunţata de urgenţă, iaracestavatrimite un
reprezentantla faţaloculuiîn max. 2 ore, înfuncţie de distanţapână la locaţiaunde sunt
deşeurileabandonatesaupână la Centrul de colectare/Staţia de Transfer, dupacaz.
(2)Punctul de vedere al A.O.I.Deşeuri Bistriţa-Năsăudva fi însuşitfărădrept de protest de
celedouăpărţiînbazaunuiProces verbal de conciliere (Anexa3)încheiat la faţaloculuişisemnat ele
reprezentanţiicelor 3 entitati.
(3)Dacăparţilesau una clin elerefuzăsemnareaProcesului verbal ele conciliere, reprezentantul A.D.T.
Deşeuri
Bistriţa-Năsăud,
vaîntocmi
o
Notă
de
constatare
(Anexa4),
înbazacăreiaOperatorulvaemitefacturacătre U.A.T.-ul respectiv.
Art. 13. Tarifulaplicat la facturarecătre U.A.T. de cătreOperatornl de colectareva fi celînvigoareaprobat
de către A.G.A. al A.O.I.Deşeuri Bistriţa-Năsăud.

Elaborat:
Octombrie 2019
1. BlidRăzvan - consultant

2. Pavel Plaian - director executiv

3. Haşca Anastasia - inspector
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4. Cîmpan Dragomir - expert

Anexa 1

Proces verbal de constatare

(

...............................ora ....,
Încheiatastăzi,
luna..........................anul ......................., înloca Iitatea ......................................, judeţul
Bistriţa-Năsăud
între:,
a) numeleşiprenumele .................având funcţia de . . . . . . . . . la SC SUPERCOM SAşi
b) numeleşiprenumele .....................avândfuncţia de ............ la Primăria................,
întemeiulprevederilorRegulamentuluiserviciului de salubrizare a judeţul Bistriţa-Năsăud,
înbazalegitimaţiilor de serviciu nr .......................şi a Ordinului de serv1c1u
nr. ....................................,
înurmasemnalarii/solicităriiOperatorului SC SUPERCOM SAtransmisăcătre UAT şi ADI
DeşeuriBistriţa-Năsăud la data de .... ora ...... privindexistenţadeşeurilorabandonateîn
locaţia............................................................de pe raza UAT-ului ...............................,
faţaloculuiînziua ........................luna .................................
la
amconstatat
anul....................................,
ora ....................................,
la..........................................din
localitatea ...............................................,bd./str.
..............................................nr.
bi.
SC
.,
......................, et. ........................, ap . ...................,judeţul Bistriţa-Năsăud.
......... ...... .............,..unnatoarele:
În locaţia antemenţionată sunt depozitate ilegal deşeuri abandonate de următoarele tipuri:
- deşeuri din construcţii şi desfiinţări în cantitate de ... mc „ echivalentul a....
mc.... echivalentul a ....
- deşeuri voluminoase în cantitate de ....
mc... echivalentul a .. ..
- deşeuri menajere/similare în cantitate de....
- alte deşeuri ......
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Determinarea volumetrică a cantităţilor s-a făcut conform celor precizate în Procedurăaplicabilă.
Tipurile de deşeurilor abandonate şi metoda de determinare a cantităţilor au fost însuşite de
reperezentanţii celor 2 părţi.
Cantităţile astfel determinate vor fi facturate de către operator UAT-ului...
Reprezentant
Reprezentant
SC Supercom S.A.
Primăria......
-funcţia:- funcţia:
-nume/prenume în clar:- nume/prenume în clar:
-semnătura- semnătura
Anexa 2

Contestatie UAT
Azi .....................................data/oraprezentăriireprezentantuluiPrimariei ........................... ........ la
Centrul de colectare I Staţia de transfer unde sunt depozitate tetnporar deşeurile abandonate colectate
de Operator ...............................................
Rezultatul analizei contestatiei
--- se confirmă tipurile şi cantităţile de deşeuri sus menţionate pentru facturarea de catre Operator
UAT-ului ..........................................................................
--- se anuleazaprezentul Proces verbal nr.......................... din ........................................ .
Data I ora................................

Reprezentant
SC Supercom S.A.
- funcţia:
- nume/prenume în clar:
- semnătura

*)Reprezentant
Primăria......

- funcţia:
- nume/prenume în clar:
- semnătura
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*) In cazul în care reprezentantul UAT mt s-a prezentat la locaţie se face menţiune despre acest fapt

Proces verbal ele conciliere

Anexa 3

......................luna......................anul....................
Încheiatastăzi,
înlocalitatea................judeţul .............................

.,

între:
a) numeleşiprenumele ..............................avândfuncţia de.................................... . la
A.D.I. Deşeuri Bistriţa-Năsăud,
b) numeleşiprenumele ..............avândfuncţia de.................... la Primăria...................
c) numeleşiprenumele ..............având funcţia de ...................... la SC SUPERCOM SA,
întemeiulprevederilorRegulamentuluiserviciului de salubrizare,înbazalegitimaţiilor de serviciu
nr. ...................şi a Ordinelor de serviciu nr....................respectiv nr ..........
înurmasolicităriiOperatorului...............................privindexistenţadeşeurilorabandonateînlocaţia.....
............................. de pe raza UAT:
1. Constatării la faţaloculuiefectuateînziua...................luna.................anul................,
ora............... la . . . . . . . . . . din localitatea.............. bd./str............ nr. ............. bl.
.................,se .................. ., et ............... ap. ...................judeţul...................
În locaţia ...................... sunt depozitate ilegal deşeuri abandonate de următoarele tipuri:
- deşeuri din construcţii şi desfiinţări în cantitate de.......................mc ...........echivalentul a..............
- deşeuri voluminoase în cantitare de..................... ........................mc...............echivalentul a., ...........
- deşemi menajere/similare în cantitate de.......................................mc...............echivalentul a..............
Determinarea volumetrică a cantităţilor s-a făcut conform celor precizare în Procedură
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Tipurile de deşeurilor abandonate şi metoda de determinare a cantităţilor au fost însuşite de
reperezentanţii celor 3 părţi.
Cantităţile astfel determinate vor fi facturate de către operator UAT-ului...
Reprezentant
SC Supercom S.A.
- funcţia:
- nume/prenume în clar:
- semnătura

(

Reprezentant
Primăria......

- funcţia:
- nume/prenume în clar:
- semnătura

Anexa 4

Notă de constatare
Încheiatăastăzi, ....................luna ......... ........anul. .. .................în ................., judeţul/
Agent constatator: numeleşiprenumele .................. ...... ......, având funcţia de ...... ................. .
la
A.D.I.
Deşeuri
Bistriţa-Năsăud,
întemeiulprevederilorRegulamentuluiserviciului
de
salubrizare,înbazalegitimaţiei de serviciu nr.......................... şi a Ordinului de serviciu
nr ... ... ...... ............ ...., înurma solicitării Operatorului..............................privind existenţa deşeurilor
abandonate în locaţia...................de pe raza UAT............................................:
Constatării la faţa locului: (la platforma I Centrul de colectare I Staţia de transfer,dupa caz) efectuate
în ziua .......................luna ........................ anul ..................... ora ......................., la ................ din
localitatea ................. ., bd./str. ................... nr . ................... , bi. ............... ., se . . . . . . . . . . ., et. . . . .
. . . . . ., ap . . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . .
În locaţia ..... (la Centrnl de colectare I Statia de transfer, dupa caz) sunt depozitate ilegal deşeuri
abandonate de următoarele tipuri:
- deşeuri din constrncţii şi desfiinţări în cantitate de.............mc............ echivalentul a............
- deşeuri voluminoase în cantitare de ....................................mc..............echivalentul a............
- deşeuri menajere/similare în cantitate de.............................mc..............echivalentul a .............
Determinarea volumetrică a cantităţilor s-a făcut conform celor precizare în Procedură.
Cantităţile astfel determinate vor fi facturate de către operator UAT-ului.

Reprezentant A.O.I. Deşeuri Bistriţa-Năsăud
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-functia:
-nume/prenume în clar:
-semnătura......................... .
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Anexa nr. 3 la Regulament11! Sen1ici11!11i de salubrizare

Procedura de acceptare a deşeurilor recic/abile În Staţia de Sortare a CMLD. Tărpiu
Preambul:

(

(1) Prezenta procedură este obligatorie penim operatoru concesionari ai SMID Bistriţa-Năsăud;
(2) Intrarea în vigoare a prevederilor acestei proceduri este în termende 7 zile calendaristice de la
semnarea Actelor adiţionale la contractele de delegare ale Operatorilor.
(3) Orice modificare a procedurii de acceptare se face printr-o noua versiune care înlocuieşte
versiunea precedentă de la data de intrare în vigoare. 1\t/odificarea va face obiectul unui act
adiţional.
Definitii:
1. Subfraclii valorificabile = deşeuri reciclabile, având o compoziţiemonomalerial, rezultate din
procesul de sortare al deşeurilor reciclabile colectate separat, care pot fi valorificate prin vânzare către
reciclatori finali, ori pot fi vandute ca RDF sau SRF.
2. Tipuri de deşeuri reciclabile = fracţii de deşeuri reciclabile colectate separat, segmentate în funcţie de
zona de provenientă(mrallurban) si in functie de inj,·astructura de colectare instalată (case, blocuri).
Acestor tipuri de deseuri, pentru operativitate, li se atribuie 1111 cod intern, pentru o usoară distingere.
Art. 1. (l)Toate tipurile de deşeuri reciclabile colectate de pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud,cu
infrastructura de colectare existentă,vor fi stocate temporar în Staţiile de Transfer şi transportate separat
de către operatorul de colectare, inclusiv ţinând cont de zona lor de generare/tipul de deşeu reciclabil,
înainte de fi predateseparat la C.M.I.D. Tărpiu, după cum este ilustrat în tabelul 1.
(2) Operatorul Staţiei de So1iare nu are dreptul să refuze accesul în Staţia de Sortare şi sortarea
cantităţilor de deşeuri declarate de Operatorul de colectare ca deşeuri reciclabile colectate separat pe
tipuri, provenind din zonele de generare I colectare conform tabelului l.
(2) Operatorul Staţiei de Sortare va prevedea un spaţiu de stocare zilnic (cu alveole separate) pentru toate
tipurile de deşeuri ce urmează a fi sortate, segmentate pe zona de generare declarată de operatorul de
colectare;
(3) Operaţiunea de sortare a deşeurilor reciclabile, stocate distinct, pe tipuri, în alveolele Statiei de
Sortare, se va face distinct, pe tipuri de şa1je, astfel încât sa nu se producă amestecul refuzului de bandă
al acestor tipuri de deşeuri.
(4) Operatorul Staţiei de Sortare va prevedea suplimentar un spaţiu cu alveole separate pentru stocarea
refuzului de bandă rezultat din sortarea fiecaruitip de deşeuri.
1
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(5) Operatorul Staţiei de Sortare marchează clar alveolele destinate fiecărui tip de deşeu precum st
fiecarui tip de refuz de bandă.
Tabel 1. Tipurile de deşeuri reciclabile şi 5patiu de stocare, inclusiv refuzul de bandă

A
Cod
intern al
tipului

(

c
D
B
de Volumuldisponibil
Fracţia
al
Spatiutemporar/volumulalocatrefuz
stocare
deşeureciclabilşisursa zonei
de
ului de bandă(mc)
de generare -TIPUL_ separata-presortare (mc)

TP3

TIPUL
PLASTIC/METAL
caseplastic/metalrnral
96
plastic/metalcase71
urban
plastic/metal- blocuri39
urban

THl
TH2

TIPUL
HÂRTIE/CARTON
hârtie/carton - 1·m·al
hâ1·tie/carto11 - urban

17
6

6
2

TSl
TS2

TIPULSTICLĂ
sticlă - rural
sticlă - urban

9
7

3
2

TPl
TP2

24
18
13

Art. 2.(1) Predarea tipurilor de deşeuri reciclabile se va face prin cântarire, menţionându-se pe bonul de
cântar codul intern al tipului de deşeu, aşa cum este ilustrat în coloana A din Tabelul I.
(2) Descărcarea tipurilor ele deşeu se va face în zona de depozitare în alveola marcată corespunzator
tipului de deşeu reciclabil.
Art.3. (I) Operatorul Staţiei ele sortare îşi va organiza activitatea de sortare în şa1je separate pentru
fiecare tip ele deşeuri reciclabi le. Raportul de sortare va fi întocmit după fiecare şaijă şi va menţiona codul
intern al tipului de deşeu sortat.
(2) Copia tuturor Raportelor de sortare, împreuna cu centralizarea rezultatelor din sortarea din ziua
respectivăvor fi transmise electronic către ADI Deşeuri BN si la Operatorul de colectare si transport la
sfârşitul fiecărei zile de lucru, sau, cel mai tarziu, până a 2-a zi la orele 08.30.

2
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(3) Operatorul CMID Tărpiu va transmite ADI Deşeuri Bistriţa-Năsăud, un Raport lunar centralizator
privind activitatea de sortare, până cel târziu în prima zi lucrătoare a lunii următoare.
(3) Refuzul de bandă rezultat pe tipuri va fi stocat separat, în alveole marcate cu codul intern al deşeului
supus sortării, pentru o perioadă de 24 h ( sau până la 72h la sfârşit de săptămână ori sărbători legale).
După acest interval, refuzul de bandă va fi dus la depozitare.
Art.4.(l) Pentru monitorizarea activităţii de sortare, întregul flux al deşeurilor reciclabile (de la recepţie
la stocare si depozitare) va fi pus sub supraveghere video 24/24h. Se va asigura prin grija operatorului de
sortare un stream la ADI Deşeuri BN.

(

(2) ADI Deşeuri BN işi rezervă neîngrădit dreptul de control inopinat la Staţia de Sortare pentrn a
observa gradul de respectare al prezentei proceduri. Fiecare control se va incheia cu un Rapo1t in care se
vor aduce la cunostinţă neconformităţile, modalităţile si termenele de soluţionare, precum si eventualele
sancţiuni prevăzute de lege, contract sau de regulamentele in vigoare.
(3) Atunci canci consideră necesar, ADI Deşeuri BN poate proceda la un control inopinat privind
rezultatul sortării zilei precedente, pentru un tip de deseu sau mai multe, prin verificarea gradului de
conţinut reciclabil in refuzul de bandă al respectivului tip de deseu colectat.

(

(4) Persoane delegate in scris de Operatorul ele colectare si transport pot asista la toate fazele - cantarire I
descarcare (în alveolele indicate) I sortare I resortare a refuzului de banda cf. pct. I-III de mai jos, avand
dreptul de a face fotografii -martor exclusiv a operatiunillordesfasurate I cleseurile transportate receptionate I cleseurile reciclabile si a refuzului de banda rezultate clin sortare si de a solicita datele I
infonnatiile privind deseurile transportate la CMID Tarpiu si rezultatele procesului de s01tare. Orice
semnalare I sesizare I constatare a reprezentantului delegat al Operatorului de colectare si transport se
face imediat, in scris si se preda la Secretariatul CMID Tarpiu, care este obligat neconditionat sa o
înregistreze ( data/ora I minutul, nr. înregistrare), aceasta fiind transmisa de delegat si la ADI BN
Deseurila adresa de e-mailo(flce@adideseuribn.ro. Sesizarea trebuie analizata in formatul CMID
Operator colectare I transport - ADI, in cel mult 24 de ore de la înregistrare, rezultatul urmand a fi
consemnat într-un proces-verbal de constare.
Pe durata prezentei delegatului Operatorului de colectare si transpo1t in incinta CMID Tarpiu acesta va
purta ecuson special ( Delegat Operator SUPERCOM ) si va respecta prevederile Regulamentului de
ordine interioara ale Operatorului CMID Tarpiu, orice alte dispozitii aplicabile privind accesul,
deplasarea si regulile obligatorii pe durata prezentei in incinta CMID a altor persoane decat personalul
angajat al Operatorului CMlD.
Astfel, procedura de verificare a acurateţiisortarii si stabilirii I înregistrării procentului de refuz de bandă
se face dupa cum mmează:
I.

A.O.I. DESEURl Bistriţa-Năsăud centralizează pe codul de deşeu care face obiectul
verificării, întreaga cantitate sortată in ziua precedentă, cantităţile de subfractii de deşeuri
valorificabile rezultate din procesul de sortare, apoi determină prin diferenţă procentul de
refuz de banda al acestei sa1je de sortare.
3
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II.
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IV.
V.

(
VI.

VII.

(
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A.O.I. DESEURl Bistriţa-Năsăud,impreună cu personal desemnat de Operatorul de la CMID
Tărpiu la sosirea echipei de control in staţie, în termenul de păstrare al refuzului de bandă
descris la art. 3, alin (3), dar în timpul orarului de funcţionare al Statiei de Sortare,trece la
identificarea (prin resortare)de deşeuri reciclabile valorificabile (inclusiv energetic) pe care le
cântareşte la sfârşitul acestui proces.
Dacă, urmare a operaţiunilor precedente, procentul de material reciclabil identificat în refuzul
de bandă estemai mic sau egal cu 5% raportat la cantitatea de refuz de bandă analizată, atunci
se consideră ca sortarea s-a efectuat corespunzător.
Dacă procentul de material reciclabil (exclus material organic) identificat în refuzul de bandă
este mai mare de 5%, atunci acest aspect va fi notificat intr-un Rapmt de control, iar
materialul extras va fi valorificat şi Rapoartele de Sortare vor fi modificate corespunzator.
Sancţiunea aplicată operatorului de sortare este cea prevazutăin Regulamentul serviciului
public de salubrizare, adică neacceptarea la plată a respectivului procent de material reciclabil
de înmulţit cu 2, aplicabil întregii şa1je de pe urma căreia a rezultat procentul în cauză.
Operatorul CMID are dreptul de a contesta rezultatulresortarii refuzului de bandă, caz în care
cantitatea de material reciclabil se depune separat si se sigileazapâna la analiza de către un
expert independent ales prin tragere la sorţi clin lista de experţi agreată de părţiF. Acest proces
m1 va dura mai mult de 30 de zile de la întocmirea Raportului de control, în caz contrar
dreptul de contestaţie la respectivul Raport se pierde irevocabil.
Jn plus, ADI Deşeuri are dreptul neîngrădit să controleze refuzul de bandă care a părăsit
alveolele de stocare şi se află în drum spre depozitarea finală, în interiorul termenului de
24h/72h prevăzut la art. 3, alin. (3). Jn acest caz, procedura de la pctIII si IV se aplică
corespunzător. Dacă procentul de material reciclabil este mai mare decât 5%, atunci
sancţiunea aplicată operatorului de sortare este de neplată a procentului de material recilabil
raportat la întreaga activitate de sortare din ultimele 2 zile precedente controlului, de înmulţit
cu 2.

Art. 5. (1) Orarul de acceptare al transporturilor de deşeuri reciclabile este 08.00 - 16:30, de luni pana
vineri. Sâmbăta,Duminica şi în sarbătorile legale nu pot fi aduse deşeuri reciclabile la CMID Tărpiu.
(2) În afară de orarul de funcţionare nu există niciun alt temei pentru care un transport de deşeuri
reciclabile nu va fi acceptat la staţia de Sortare.
Elaborat:
Octombrie 2019
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Anexa nr. 4 la Regulamentul serviciului public de salubrizare

Procedură privitul asigurarea trasabilităţii deşeurilor colectate separat de pe raza
U.A. T.-urilor
Preambul:

(

În vederea conformării la cadrul legal în vigoare şi pentru a putea aplica corespunzător
prevederile O.V.O.nr. 196/2005 cu modificările şi completările ulterioare, A.D.f Deşeuri BistriţaNăsăud instituie următoarea procedură privind asigurarea trasabilităţii deşeurilor colectate separat
de pe raza U.A.T.-urilor.
Art. I. Prezenta procedură intră în vigoare de la data adoptării ei de către A.O.A. a A.O.I.Deşeuri
Bistriţa-Năsăud şi poate fi modificată prin revizii ulterioare, care vor avea acelaşi regim de
adoptare.
Art. 2. Procedura este declarată conformă dacă Precesul Verbal de Trasabilitate (PVT) este semnat
cel puţin de reprezentantul delegat al operatorului şi de minim reprezentantul U.A.T.-ului/U.A.T.
urilor implicate sau, în lipsa acestora, de reprezentantulA.D.l Deşeuri Bistriţa-Năsăud.
Art. 3.( I) Prevederile acestei Proceduri sunt aplicabile exclusiv pentru cazurile în care, din raţiuni
de eficienţă şi de optimizare a tarifului, în acelaşi autocompactor, în acelasi program/cursa de pe
ruta de colectare se încarca fracţii de deşeuri provenind de la doua sau mai multe UAT-uri,
înainte de a fi descarcat.
(2) Pentrn U.A.T.-urile la care utilajele deservente ajung în Staţiile de transfer, iar de acolo, mai
departe la C.M.l.D. Tărpiu, fără a fi amestecate cu deşeuri provenind de la alte U.A.T.-uri,
trasabilitatea este considerată a fi realizată, iar determinarea cantităţilor de deşeuri generate de
respectivul U.A.T. va fi realizată prin însumarea pe o perioadă a bonurilor de cântar de la
C.M.T.D. Tărpiu aferente acelui U.A.T.
Art.4. Pentru cazurile mentionate la 3 (I) vor fi încheiate PVT -uri pentru fiecare U.A.T. cu o
frecvenţa de o dată /3 luni şi vor cuprinde măsurători/determinări pentru fiecare fracţie de deşeuri
colectate, aşa cum sunt prezentate mai jos, după cum se aplică ele pentrn fiecare U.A.T.:
•
•
•

Deşeuri reziduale colectate în pubele în sistem din poartă în poartă;
Deşeuri reciclabile din plastic/metal colectate separat în sistem din poartă în poartă;
Alte fracţii de deşeuri reciclabile (hărtie/carton, plastic/metal, sticlă) colectate din
containere semi-îngropate de pe platforme publice.

Art. 5. ( l) Cântărirea recipienţilorale căror cantităţi vor fi înscrise în PVT, se va face prin sondaj,
în fiecare U.A.T. de pe ruta de colectare comuna a unui autocompactor, astfel:
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-se identifică în prealabil toate UAT-urile de pe rută;
- în ziua programată de colectare, se identifică prin sondaj, câte 1 O pubele de 1201, l O pubele de
240 I si câte 3 containere semi-îngropate de 3mc, al căror conţinut va fi cântărit separat pentrn
fiecare U.A.T.; căntărirea se va face cu ajutorul unui cântar mobil asigurat de operator. Cântarul
mobil va avea toate verificările metrologice la zi.
- golirea recipienţilor în vederea cântăririi lor se va face în recipienţi temporari puşi la dispoziţie
de operator.
(2) Prevederile menţionate la alin. (I) au caracter minimal.

(

Art.6. Tn PVT încheiat în fiecare UAT de pe ruta de colectarese va înscrie rezultatul cântăririlor
individuale pe tip de deşeu, precum şi media aritmeticărezultată a greutăţii pe tip de recipieint de
colectare ( pubelă sau container) de înmulţit cu numărul de recipiente analizate.
Att.7. Calculul deşeurilor colectate separat într-o luna din fiecare U.A.T.de pe rnta de colectare a
autocompactornlui se face astfel:
-pentru pubelele de 1201 rezidual şi pentru pubelele de 2401 de deşeuri de plastic/metal, se va
înmulţi cantitatea medie determinată de PVT pentrn respectiva fracţie de deşeuri cu numarnl de
ridicari ale pubelei de 120 1, respectiv cu numărul ele ridicări ale pubelei galbene de 240 I,
monitorizate digital, clinU.A.T-ul în cauză.
-pentru deşerile reciclabile din containerele semi-îngropate, se va înmulti greutatea din PVT cu
numărul de containere de acelaşi tip de pe raza U.A.T.-uluişi cu numarnl de colectări din luna.
-la finele lunii, se va face ajustarea greutăţii din fiecare U.A.T. prin ponderarea determinarilor de
mai sus cu bonurile de cântar de la C.M.I.D. Tărpiu, conform descrierii clin Anexa.
Art. 8. Determinarea cantităţilor de la fiecare UAT prin aplicarea formulei de ponderare,
exemplificată în Tabel 1, va fi realizată de către aparatul tehnic al A.D.I Deşeuri Bistriţa-Năsăud,
care va comunica fiecărui U.A.T. şi operatorului ele colectare aceste rezultateîn termen de maxim
5 zile de la transmiterea PVT şi a bonurilor de cântar aferente lunii de către operator.
Art. 9. Rezultatele astfel determinate vor fi comunicate UAT-urilor si Operatornlui şi vor fi
utilizate în relaţia cu APM, AFM, Garda de Mecliuşi pentru facturarea cantitătilor colectate de
către operator.
Art. I O. În intervalul de timp dintre determinările greutăţii conform metodologiei descrise la art. 5,
determinarea cantităţilor pe fiecare U.A.T. se va face prin repartizarea proporţională a cantităţii
cântărite la C.M.I.D. Tărpiu, ele înmulţit cu ponderea respectivului U.A.T. clin rnta de colectare.
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Tabel]

Formula de ponderare a cantitatllor
nr ridicari

UAT

Grmedle
(kg)PVT

RUTA1

UAT 1
UAT2
UAT3

12.3
10.6

RUTA 2

UAT4
UATS
UAT6

11.8
11.2
10.7

11

pubele
BONURI
Greutate
galbena (mln
cumulata (tone) CÂNTAR
1 data In
luna)
2.70
245
8.4
3.96
322
1.49
141
113
254
310

1.33
2.84
3.32

7

Factor de
ajustare

1.03

2.78
4.08
1.54

33.1%
48.6%
18.3%

0.93

1.25
2.66
3.10

17.8%
38.0%
44.3%

(
Elaborat:
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Anexa nr. 5 la Regulamentul Serviciului de salubrizare

Procedură
privindmonitorizarea, controlul şisancţionarea

(

Baza legală:
-

Legea nr. 101/2006, Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, Republicată;
Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, Republicată;
Legea nr. 211/2011, privind regimul deşeurilor, Republicată;
Ordonanţa nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor;
Regulamentul Serviciului public de salubrizare din judeţulBistriţa-Năsăud;

Corpul de control, parte a aparatului tehnic al A.O.I. Deşeuri Bistriţa-Năsăud,
este înfiinţat în baza mandatului conferit de membrii Asociaţiei pentru a exercita în
numele şi pe seama acestora activitatea de monitorizare, control, prevenţie şi
sancţionare pe întreg lanţul utilizator-operator colectare-operator sortare.
Corpul de control are atribuţii cu privire la:
- Verificarea respectării obligaţiilor utilizatorilor serviciului, persoane fizice şi
juridice, de separare corectăla sursă adeşeurilorşipredarea lor, în
recipienţidiferiţi, pe 4 fracţii (deşeurireziduale, deşeuri de pastic/metal,
hârtie/carton şi sticlă), către operatorul de colectare şi transport al deşeurilor;
- monitorizarea şi controlul în vederea preveniriişi combaterii fenomenului de
abandonarea deşeurilor pe toata raza judeţuluiBistriţa-Năsăud, atât pe
domeniul public cât şi pe domeniul privat, incluzând malurile râurilor, zonele
verzişi zonele împădurite;

„
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- monitorizareaşi controlul îndeplinirii obligaţiilor contractuale ale Operatorului
de colectare şi transport;
monitorizarea şi controlul îndeplinirii obligaţiilor contractuale ale Opreratorului
CMID Tărpiu;
monitorizarea respectării prevederilor Regulamentului de Salubrizare al
judeţului Bistriţa-Năsăud
Constatarea faptelor contravenţionale săvârşite de utilizatori şi aplicarea
sancţiunilor contravenţionale
Constatarea faptelor contravenţionale săvârşite de operator(i) în teren cu
pnv1re la întreaga activitate operativă şi aplicarea sancţiunilor
contravenţionale"

(

I.

Respectarea obligaţiilor utilizatorilor serviciului, de separare corectă
la sursă a deşeurilorşi predarea lor pe 4 fracţii către operatorul de
colectare şi transport al deşeurilor.

1.
Cu ocazia colectării separate a deşeurilor municipale de la persoanele fizice,
Corpul de control efectuează verificări prin sondaj a conţinutuluirecipenţilor special
destinaţi fiecărui tip de deşeu. În cazul în care se regăsesc deşeuri neconforme se
va proceda după cum urmează:
a) Corpul de control are dreptul să verifice conţinutulrecipienţilor
(pubelei/sacului), iar în cazul în care constată că în aceştiaau fost depuse
deşeurineconforme, anunaţa utilizatorul printr-un stiker lipit pe recipient că
deseurile colectate nu sunt selectate corespunzător şiîncheie un proces-verbal
de contravenţiesancţionând conform legislaţiei în materie, în forma prevăzută
în Anexa nr. 1 la prezenta procedură.
b) Reprezentanţii corpului de control, în momentul constatării conţinutului
neconform al recipientului de colectare, vor dovedi acest fapt prin intermediul
fotografiilor-martor, care vor avea înscrise data şi ora la care au fost realizate;
c) Se vor realiza fotografii care să demonstreze conţinutul neconform al
recipientului (pubelei/ sacului),şi locaţia (minim două fotografii);
d) În cazul verificării conţinutuluirecipienţilor, la constatarea neconformităţilor se
va întocmi un proces-verbal de contravenţie în cadrul căruia se vor menţiona
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toate abaterile. În cazul în care utilizatorul refuză semnarea sau nu este de
faţăîn momentul constatării, agentul constator va proceda în conformitate cu
prevederile legale. Procesul- verbal va fi înmânat, iar în subsidiar
comunicat/transmis prin poştă cu confirmare de primire în conformitate cu
prevederile legale, iar în terţiar, se va proceda la comunicarea procesului
verbal prin afişare la poarta/uşa locuinţei utilizatorului/sediul operatorului.
Autorităţile publice locale, membre ale ADI Deşeuri Bistriţa-Năsăud, au
obligaţiaatât de a sprijini reprezentanţii corpului de control în identificarea
utilizatorilor la care au fost constatate neconformităţi.
e) În funcţie de gravitatea abaterilor constatate, reprezentanţii corpului de
control vor individualiza tipul de sancţiuneşi limitele acesteia. Astfel, abaterile
pot fi sancţionate atât cu avertisment cât şi cu amendă care poate fi în
cuantum cuprins între o valoare minimă sau maiximă, în conformitate cu
prevederile legaleşi prevederile Regulamentului Serviciului public de
salubrizare din judeţulBistriţa-Năsăud.

(

2.
Reprezentanţii corpului de control realizează controale inopinate în zonele
platformelor de colectare. În cazul în care utilizatorul care încalcă prevederile
regimului deşeurilor este identificat de către reprezentanţii corpului de control în
momentul săvârşirii abaterii, documentele constatatoare şi de sancţionare se vor
întocmi pe loc în prezenţa făptuitoruluisau cel târziu în 48 ore de la constatarea, la
faţa locului, a faptei ilicite, prin mijloacele menţionate în prezenta procedură.

3.

Corpul de control al ADI DeşeuriBistriţa-Năsăud are dreptul să
desfăşoareacţiuni de monitorizare şi control toată raza judeţului în scopul prevenirii
fenomenului de abandonare al deşeurilor atât pe domeniul public şi privat,
incluzând malurile râurilor, zonele verzi şi zonele împădurite. În cazul în care
făptuitorul este identificat în momentul săvârşirii abaterii, corpul de control va
întocmi pe loc documentele constatatoare şi de sancţionaresau în cel mult 48 ore de
la constatarea, prin notă, a abaterilor săvârşite.
4.
Corpul de centrul verifică dacă utilizatorii persoane juridice separă corect la
sursă deşeurile pe 4 fracţii în recipienţidiferiţi. La constatarea abaterilor,
reprezentanţii corpului de control vor încheia pe loc, procesul-verbal de constatare
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şisancţionare, în prezenţa utilizatoruluisau în termen de cel mult 48 ore de la
constatarea abaterilor săvârşite.

II.

(

Corpul de control al A.O.I. Deşeuri Bistriţa-Năsăud are obligaţiade
amonitoriza/controla/sancţiona Operatorul de colectare şi transport cu privire la cel
puţin, contravenţiile în domeniul serviciului de salubrizare, pentru operatorul
serviciului, astfel cum acestea sunt prevăzute la art. 173 din Regulamentul
serviciului public de salubrizare din judeţul Bistriţa-Năsăud.
III.

(

Monitorizarea Operatorului de colectare şi transport cu pnv1re la
furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare În afara parametrilor
tehnici cantitativi şi/sau calitativi adoptaţi prin contractul de
delegare a gestiunii şi a Regulamentului serviciului public de
salubrizare din judeţul Bistriţa-Năsăud .

MonitorizareaşicontrolulÎndepliniriiobligaţiilorcontractuale
aleOpreratorului CMID Tărpiu;

Corpul de control al ADI DeşeuriBistriţa-Năsăudare dreptul de control la Staţia
de sortare.
Fiecare control se va încheia cu un raport în care se vor aduce la cunoştinţă
neconformităţile, modalităţile şi termenele de soluţionare, precum şi eventualele
sancţiuni pentru Operatorul Staţiei de sortare, prevăzute de lege, contract sau de
regulamentele în vigoare.
De asemenea, reprezentanţii corpului de control pot fi mandataţi de către
Consiliul JudeţeanBistriţa-Năsăud să controleze şi sancţioneze Operatorul CMID
Tărpiu cu privire la activitatea operativă, în vederea verificării respectării obligaţiilor
contractuale de către acesta.
IV.

Monitorizarea
respectării
prevederilor
Salubrizare al judeţuluiBistriţa-Năsăud

Regulamentului

de
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Reprezentanţii Corpului de control au dreptul de a sancţiona nerespectarea
prevederilor Regulamentului de salubrizare al judeţuluiBistriţa-Năsăud şi în cazul în
care constată încălcări ale acestora de către persoane fizice sau juridice domiciliate
în alte judeţe, în situaţiile în care acestea sunt surprinse în momentul săvârşirii
abaterii. Documentele constatatoare şi de sancţionare se vor întocmi pe loc în
prezenţa făptuitorului sau în termen de cel mult 48 ore de la data constatării
abaterii şi identificarea făptuitorului.
Pentru eficientizarea controlului, ADI Deşeuri BN va putea încheia protocoale
de colaborare cu următoarele instituţii
- ComisariatulJudeţean al GărziiNaţionale de Mediu;
- PoliţiaRomână;
- Jandarmeria;
- PoliţiaLocală
V. PREVEDERI LEGALE APLICABILE

(

Dispozitiile prezentei proceduri se completeaza cu dispozitiile OG 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, Legii nr. 101/2006, Legea serviciului de salubrizare
a localităţilor, Republicată, Legii nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilităţi
publice, Republicată, Legii nr. 211/2011, privind regimul deşeurilor, Republicată,
precum si cu prevederile oricaror acte normative aplicabile, acestea constituind
parte integranta a procedurii.

Elaborat,
Martie 2021
Director executiv, Cristian Marius Niculae
Inspector, Anastasia Haşca
Consilier Juridic, Nicoleta Petrar
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Anexa nr. 1

ROMÂNIA

Seria _______________________
PROCES-VERBAL
DE CONSTATARE ŞI SANCŢIONARE A CONTRAVENŢIEI
Încheiat astăzi, ziua.........luna.......anul.......în localitatea....................judeţul ..............................
Agent constatator.................................................................., în calitate de angajat al A.O.I. Deşeuri Bistriţa-Năsăud, împuternicit cu
Legitimaţia specială de control nr ............din anul .........., în baza prevederilor Legii nr. 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localităţilor,
republicată, Legii nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor,
republicată, Regulamentului serviciului public de salubrizare din judeţul Bistriţa-Năsăud, Hotărârea A.G.A. ADI Deşeuri Bistriţa-Năsăud
nr.....din ......privind ....... şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată cu modificările şi
completările ulterioare,
În urma controlului efectuat la .................................................................(nume utilizator/sediu firmă/sediu administrativ) din
localitatea........................., str .........................nr.........bl........sc........et.....ap......judeţ.......................aparţinând ...............(UAT), înmatriculat la ORC sub
nr. J... ......./........../........., CUI ..........................., la sediul (punctul de lucru) din localitatea................................, strada......................
nr.........bl........sc........et.....ap......judeţ......................., am constatat următoarele:
Doamna/Domnul/unitatea de bază ..................................................................., născut(ă) la data ...................................în
localitatea............................, cu domiciliul/sediul în localitatea.................................str....................nr .......... bl ......... sc........et....... ap...........
judeţ......................., cu act de identitate/certificat de înmatriculare seria..........nr.............. eliberat de...........................,
CNP/CUl ......................................reprezentat(ă) de ......................................(act de identitate) seria..........nr.......... CNP................................ în calitate
de ............................. a săvârşit următoarele fapte în data de.....................ora.............la locaţia..........................

(
Fapta/ele săvârşită/e sunt prevăzute de:
-........................................art............alin.........prf/pct...........lit......... şi se sancţionează de art........................din................................
-........................................art............alin.........prf/pct........... lit......... şi se sancţionează de art........................din................................
-........................................art............alin ......... prf/pct........... lit......... şi se sancţionează de art........................din................................
Pentru care se aplică următoarele sancţiuni: avertisment/amendă în sumă de:
.............................................................lei
.............................................................lei
.............................................................lei
Total lei...........................(........................................................................................................................................................................................)
Conform prevederilor legale, contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării/comunicării prezentului proces
verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ pentru fapta(ele) săvârşită(e), care este
de.................................( ........................................................................) lei
Amenda se va achita în contul.................................................................................deschis la
Împotriva procesului-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării la judecătoria în a cărei circumscripţie
a fost săvârşită contravenţia: Judecătoria............................................................................................ .

-ii
.,.

ASOCIAŢIA D� DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU GESTIONAREA INTEGRATĂ A DEŞEURILOR
MUNICIPALE IN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

ALTE MENŢIUNI ......................................................................................................................................................................................................... În legătură
cu faptele arătate, contravenientul........................................................................., reprezentat prin........................................... În calitate
de.............................................., face următoarele:
OBIECŢIUNI................................................................................................................................................................................................................
Prin săvârşirea acestei/acestor contravenţii s-au produs următoarele pagube: ............................................................................................. În temeiul
art .......................din..........................contravenientului i se aplică următoarele sancţiuni contravenţionale complementare
Contravenientul nu poate să semneze/nu este de faţă/refuză să semneze, împrejurare ce se adevereşte de
martorul ....................................................născut la data de ................în localitatea ...............................cu domiciliul în ..................................
Str.................................nr.......................... bl ........sc........et .....ap......judeţ ......................., cu act de identitate.........seria..........nr................. eliberat
de.............................................. CNP .......................................................................
Prezentul proces-verbal nu a fost încheiat în prezenţa unui martor deoarece ...............................................................................................
Semnătura agent constatator
ADI Deşeuri Bistriţa-Năsăud

\

Semnătura contravenientului

Procesul - verbal de constatare a contravenţiei este cu titlu de creanţă şi înştiinţare de plată. Amenda se va achita obligatoriu în termen de 30
zile de la data înmânării sau comunicării, în caz contrar urmând să se procedeze la executare silită
Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, dintre care unul a fost înmânat contravenientului la data de ........./........../.........../.
Semnătura agent constatator
ADI Deşeuri Bistriţa-Năsăud

(

Semnătura martorului

Semnătura contravenientului

