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Anexa nr. 1 la HCL nr. 120/30.07.2020 

 

CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE 

PENTRU UTILIZATORI ŞI OPERATORI SI CUANTUMUL AMENZILOR APLICATE 

Nr. 

crt

. 

CONTRAVENŢIE 

 SANCŢIUNE (lei) 

Persoane 

fizice 

Persoane 

juridice 

Operator 

salubriza

re 

1 

Abandonarea deşeurilor municipale( deseuri de hartie, 

plastic,r esturi menajere, etc) pe spatiile verzi, căile de 

comunicatie, în locurile publice sau în alte locuri decât 

cele special amenajate. 

1500 – 2000 2.000 -2.500 - 

2 
Neîncheierea  contractelor dintre utilizatori şi operatori  

pentru colectarea şi transportul deşeurilor municipale. 
100 – 200 500 – 2.500 - 

3 

Depozitarea deşeurilor pe platformele de colectare în 

afara recipientilor şi nemenţinerea curăţeniei pe 

platforme 

100 - 200 500 – 1.000 - 

4 

Depunerea în recipientii de colectare a deşeurilor 

municipale de pe platformele amenajate pe domeniul 

public, de deşeuri animaliere (dejectii, cadavre de 

animale/pasari), deşeuri de constructii/demolari, deşeuri 

vegetale, deşeuri periculoase etc. 

 200 – 1.000 1.000 – 2.500 - 

5 

Neasigurarea sau obstructionarea/blocarea cailor de 

acces către platformele de colectare pentru mijloacele de 

transport ale operatorilor. 

100 – 200 500– 1.000 - 

6 

Aruncarea deşeurilor de constructii si 

demolari/pamant/gunoi de grajd pe domeniul public sau 

privat al localităţii. 

1500 -2000 2.000 – 2.500 - 

7 
Blocarea gurilor de canal prin depozitarea de deşeuri, 

pământ sau moloz. 
50 – 100 1.000 – 2.000 - 
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8 

Utilizarea recipientilor pentru colectarea  deşeurilor 

reciclabile în alte scopuri decat cele pentru care sunt 

destinate. 

100 - 200 500 –2.000 - 

9 
Deteriorarea si/sau sustragerea recipientilor/părti ale 

acestora, aflati în punctele de colecare a deseurilor. 
  500 – 2.000 - - 

10 

Folosirea recipientilor de colectare de pe platformele de 

colecare aferente asociatiilor de proprietari/locatari de 

către utilizatorii non-casnici, cu excepţia celor ce au 

această clauză menţionată în contract. 

- 2000 –2.500 - 

11 

Colectarea de către operatorii economici în recipientii 

pentru deseurile asimilabile a deseurilor industriale 

(rezultate din activitatea acestora). 

- 
1.000 - 2.000 

 
- 

12 

Utilizarea recipientilor pentru colectarea deseurile 

stradale de catre operatorii economici pentru colectarea 

deseurilor asimilabile rezultate din activitatea proprie. 

- 500 –1.000 - 

13 

Utilizarea recipientilor pentru colectarea deseurile 

stradale de catre utilizatorii casnici pentru colectarea 

deseurilor menajere. 

100 - 200 - - 

14   

Fapta de aprindere şi/sau ardere a deşeurilor de orice 

natură (stradale, menajere, vegetale)din recipientele de 

colectare 

200 - 400 500 –1.000 - 

15  

Refuzul operatorilor de a pune la dispoziţia autorităţii 

publice locale şi/sau autorităţilor de reglementare 

competente, datele şi/sau informaţiile solicitate ori 

furnizarea incorectă şi incompletă de date şi/sau 

informaţii necesare desfăşurării activităţii acestora. 

- - 
10.000 - 

50.000 

 

16 

 

Furnizarea/ prestarea serviciului de salubrizare în afara 

parametrilor tehnici cantitativi şi/sau calitativi adoptaţi 

prin contract şi prin prezentul regulament 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

10.000 - 

50.000 
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17 

 

Neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităţilor de 

control 

- - 
30.000 - 

50.000 

18 
Practicarea altor tarife decât cele stipulate în contract şi  

aprobate de autorităţile administraţiei publice locale 
- - 

30.000 - 

50.000 

19  

Prestarea de către  operator a uneia  dintre  activităţile 

 reglementate de lege fără aprobarea  autorităţilor 

administraţiei 

 publice locale prin hotărâre de dare în administrare sau 

prin 

 contract.  

- - 
30.000 - 

50.000 

20  

Încălcarea de către operatori a prevederilor sau 

reglementărilor 

tehnice şi/sau comerciale, inclusiv a reglementărilor-

cadru a 

serviciilor  de utilităţi  publice  stabilite  de  autorităţile  

de 

reglementare, precum şi nerespectarea condiţiilor de 

licenţiere 

- - 
10.000 - 

50.000 

21 

Refuzul operatorilor de a se supune controlului şi de a 

permite verificările şi inspecţiile prevăzute prin 

reglementări sau dispuse de autoritatea competentă, 

precum şi obstrucţio-narea acesteia în îndeplinătatea 

atribuţiilor sale. 

- - 
30.000 - 

50.000 

22 

Furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice de 

către operatorii fără licenţă eliberată potrivit prevederilor 

legii sau cu licenţă a cărei valabilitate a expirat. 

- - 
30.000 - 

50.000 
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            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ,               

                      CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL, 

                 GUTEANU STERE                                                   DR.JR.NICULINA PAROŞANU 

 

23 

Nerespectarea de către operatori a normelor privind 

protecţia igienei publice şi a sănătăţii populaţiei şi a 

mediului. 

- - 
30.000 - 

50.000 

24 
Sistarea nejustificată a serviciului sau refuzul de a relua 

activitatea după achitarea la zi a debitelor restante. 
- - 

5.000 - 

10.000 

25 
Nerespectarea fluxului deşeurilor indicat de autoritatea 

locală/contractantă. 
- - 

30.0 - 

50.000 


