ANEXA 4 LA REGULAMENT
CONTRAVENȚII ÎN DOMENIUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU
OPERATORI/UTILIZATORI ŞI CUANTUMUL AMENZILOR APLICATE

Cuantumul amenzii
Nr.
crt.

Descrierea faptei care intra sub incidenţa sancţiuni

Pentru
persoan
e fizice

Pentru
persoane
juridice (lei)

Sancţiuni pentru operatorii serviciilor de salubrizare

1.

Refuzul operatorului de a pune la dispoziţia autorităţii publice
locale datele şi informaţiile solicitate sau furnizarea incorecta
şi incompleta de date şi informaţiile necesare desfăşurării
activității acesteia

10.000-50.000

2.

Furnizarea/Prestarea serviciului de salubrizare în afara
parametrilor tehnici cantitativi şi/sau calitativi adoptați prin
contractul de delegare a gestiunii şi a prezentului Regulament

10.000-50.000

3.

Neaplicarea masurilor stabilite cu ocazia activităților de control

30.000-50.000

4.

Practicarea altor tarife decât cele stipulate în, contractele de
delegare a gestiunii şi aprobate de autorităţile administraţiei
publice locale sau de ADIS, după caz

30.000-50.000

5.

Prestarea de către operator a uneia dintre activităţile
reglementate de prezenta lege fără aprobarea autorităţilor
administraţiei publice locale prin hotărârea de dare în
administrare, respectiv hotărârea de atribuire a contractului
de delegare a gestiunii

30.000-50.000

6.

Încălcarea de către operatori a prevederilor reglementărilor
tehnice şi/sau comerciale, inclusiv a reglementărilor-cadru ale
serviciilor de utilităţi publice stabilite de autorităţile de
reglementare competente, precum şi nerespectarea condiţiilor
asociate licenţelor

10.000 50.000

7.

Refuzul operatorilor de a pune la dispoziţia 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

8.

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

30.000 50.000

9.

Neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităţilor de control

30.000 50.000

10.

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

11.

Furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice fără
contract de delegare a gestiunii, în cazul gestiunii delegate

30.000 50.000

12.

Nerespectarea de către operatori a normelor privind protecţia
igienei publice şi a sănătăţii populaţiei, a mediului de viaţă al
populaţiei şi a mediului

30.000 50.000

13.

Sistarea nejustificată a serviciului sau refuzul de a relua

5.000-10.000

activitatea după achitarea la zi a debitelor restante
14.

Nerespectarea fluxului deșeurilor indicat de autoritatea
locala/contractantă

50.000100.000

Sancţiuni pentru utilizatorii serviciilor de salubrizare
1.

Abandonarea sau depozitarea deşeurilor municipale pe spatiile
verzi, căile de comunicaţie, în locurile publice sau în alte locuri
decât cele special amenajate

100-200

500 - 2.500

2.

Nerespectarea precolectării selective a deşeurilor

200-500

2000-5000

3.

Depozitarea deşeurilor pe platformele de colectare în afara
recipientelor şi nemenținerea curăţeniei pe platforme.

100-200

500- 1.000

4.

Depunerea în recipientele de precolectare a deşeurilor
municipale de pe platformele amenajate pe domeniul public,
de deşeuri animaliere (dejecţii, cadavre de animale/păsări),
deşeuri de construcții/demolări, deşeuri vegetale, deşeuri
periculoase etc.

2001.000

1.000-2.500

5.

Neasigurarea sau obstrucționarea/blocarea cailor de acces
către platformele de colectare pentru mijloacele de transport
ale operatorilor.

100-200

500- 1.000

6.

Depozitarea materialelor de construcții pe domeniul public sau
privat al localității, fără aprobarea prealabila a administraţiei
publice locale.

5001000

1.000-2.000

7.

Utilizarea recipientelor pentru deşeuri reciclabile în alte
scopuri decât cele pentru care sunt destinate.

100-200

500-2.000

8.

Aruncarea deşeurilor de construcții şi demolări pe domeniul
public sau privat al localității.

50-100

1.000-2.000

9.

Deteriorarea si/sau sustragerea recipientelor/părți ale
acestora, aflaţi în punctele de precolectare.

5002.000

10.

Folosirea recipientelor de colectare de pe platformele de
precolectare aferente asociaţiilor de proprietari/locatari de
către utilizatorii non-casnici

500-2.000

11.

Colectarea de către operatorii economici în recipiente pentru
deşeurile asimilabile a deşeurilor industriale (rezultate din
activitatea acestora)

1.000-2.000

12.

nerespectarea de către utilizatori a termenelor de achitare a
contravalorii serviciilor furnizate/prestate

5001.000

1.000

13.

fapta de aprindere şi/sau ardere a deşeurilor din recipientele
de precolectare/colectare sau de ardere a deşeurilor vegetale
rezultate de la operaţiunile de curăţare a spaţiilor verzi,
arbuştilor, arborilor

1.5003.000

1.500-3.000

14.

Utilizarea recipientelor pentru colectarea deşeurilor stradale
de către operatorii economici, pentru colectarea deşeurilor
asimilabile rezultate din activitatea proprie de colectare.

1.000-2.000

