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CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
Cap.VI 
Contraventii si sanctiuni 
 
 

Art.124. (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 
50.000 lei prestarea de catre operator a uneia dintre activitatile reglementate de Legea 
nr.101/2006 fara aprobarea autoritatilor administratiei publice locale prin hotararea de dare in 
administrare , respectiv hotararea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii ;  
(2) Constituie contraventie in domeniul serviciilor de salubrizare in conformitate cu prevederile 
Legii 101/2006 si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei urmatoarele fapte : 
a.) refuzul operatorilor de a se supune controlului si de a permite verificarile si inspectiile 
prevazute prin reglementari sau dispuse de autoritatea de reglementare competenta , precum si 
obstructionarea acesteia in indeplinirea atributiilor sale ;  
b.) neaplicarea masurilor stabilite cu ocazia activitatilor de control ;  
c.) furnizarea/prestarea serviciilor de salubrizare ori a uneia sau mai multor activitati aferente 
acestora fara licenta eliberata potrivit prevederilor prezentei legi sau cu licenta a carei valabilitate 
a expirat ori fara hotarare de dare in administrare sau contract de delegare a gestiunii ;  
d.) practicarea unor preturi si/sau tarife neaprobate sau mai mari decat cele aprobate de 
autoritatile administratiei publice locale ori , dupa caz , de asociatiile de dezvoltare 
intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de salubrizare , in baza metodologiilor stabilite 
de autoritatile de reglementare competente ;  
e.) nerespectarea de catre operatori a normelor privind protectia igienei publice si a sanatatii 
populatiei , a mediului de viata al populatiei si a mediului .  

Art.125. Constituie contraventie in domeniul serviciilor de salubrizare in conformitate cu 
prevederile Legii 101/2006 si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei refuzul 
operatorilor de a pune la dispozitia autoritatilor de reglementare competente datele si/sau 
informatiile solicitate ori furnizarea incorecta si incompleta de date si/sau informatii necesare 
desfasurarii activitatii acestora ;  

Se modifica si se completeaza art. 126 din HCL nr.158/2007 si va avea urmatorul 
cuprins: 

 “art.126. Constituie contraventie in domeniul serviciilor publice de salubrizare in 
conformitate cu prevederile Legii 101/2006,  Legii 211/2011 si HG 247/2011 si se sanctioneaza 
cu amenda de la 100 lei la 2.500 lei, nerespectarea faptelor prevazute la literele a)-k) savarsite de 
persoane fizice si juridice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei, pentru persoane 
fizice si juridice nerespectarea faptelor prevazute la literele k^1)-K^13); 
a.) abandonarea deseurilor pe spatiile verzi , caile de comunicatie , in locuri publice sau pe orice 
terenuri virane de langa caile de comunicatie, apartinand domeniului public sau privat al 
municipiului, sau aflate in proprietate privata ; 
b.) depozitarea deseurilor rezultate din constructii/demolari de constructii in recipientii de 
precolectare deseuri menajere de pe platformele amplasate pe domeniul public in cvartalele de 
blocuri sau in europubelele de 240 l puna la dispozitia utilizatorilor persoane fizice sau juridice; 
c.) patrunderea persoanelor in incinta platformelor de precolectare cu scopul de a cauta in 
resturile menajere, avand ca rezultat imprastierea deseurilor;  
d.) neefectuarea periodica a dezinfectiei recipientelor de precolectare de catre utilizatorii caznici 
de la gospodariile individuale ; 



e.) introducerea in recipientii de precolectare deseuri menajere a altor tipuri de deseuri : moloz , 
caramizi , cenusa rezultata de la incalzirea locuintelor , deseuri feroase , DEEE – uri ; 
f.) blocarea prin orice mijloace , inclusiv cu autovehicule parcate , a accesului utilajelor de 
colectare si transport a deseurilor menajere la recipientii de precolectare ; 
g.) distrugerea/deteriorarea , mutarea sau deplasarea recipientilor pentru colectarea deseurilor 
municipale de la locul stabilit prin HCL nr.110.22 mai 2009 ; 
h.) aprinderea sau intretinerea focului in recipientele de colectare deseuri ale operatorului ;  
i.) depozitarea deseurilor menajere provenite de la utilizatorii casnici gospodarii individuale in 
recipientele de precolectare amplasate in platformele de precolectare din cvartalele de blocuri ; 
j.) depozitarea deseurilor menajere provenite din afara teritoriului administrativ al municipiului ( 
goliri din autovehicule sau carute ) in recipientele de precolectare amplasate in platformele de 
precolectare din cvartalele de blocuri ;  
k.) nedeclararea numarului real de persoane la incheierea contractului de salubrizare sau la 
completarea declaratiei privind impunerea taxei speciale de salubrizare .  
k^1) Persoanele fizice şi persoanele juridice care generează deşeuri de ambalaje din alte activităţi 
decât cele comerciale, industriale sau de producţie au obligaţia să depună deşeurile de ambalaje 
ale produselor cumpărate în spaţiile indicate sau să le încredinţeze sistemului de colectare stabilit 
de către autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale.  
K^2) Producatorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să încadreze fiecare tip 
de deşeu generat din propria activitate în lista deşeurilor prevăzută de lege. 
K^3) In cazul unui tip de deşeu care se încadrează potrivit listei deşeurilor prevăzute de lege, sub 
două coduri diferite în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase - codurile 
marcate cu asterisc, încadrarea ca deşeu nepericulos se realizează de către producătorii şi 
deţinătorii de astfel de deşeuri numai în baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de 
analiză şi a altor documente relevante. 
K^4) Producatrorii si detinatorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să efectueze şi să 
deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care 
pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării 
posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora 
K^5) Producatorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia valorificării acestora, cu 
respectarea prevederilor legii. 
K^6)Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de 
deşeuri sunt obligaţi să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, 
plastic şi sticlă. 
K^7)Producătorii de deşeuri şi autorităţile administraţiei publice locale au următoarele îndatoriri: 
să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 
50% din masa totală a cantităţilor de deşeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind 
din deşeurile menajere şi, după caz, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de 
deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din deşeurile menajere; 
K^8) Producătorul de deşeuri sau, după caz, orice deţinător de deşeuri are obligaţia de a efectua 
operaţiunile de tratare în conformitate cu prevederile legale sau de a transfera aceste operaţiuni 
unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui 
operator public ori privat de colectare a deşeurilor. Operatorii economici autorizaţi din punct de 
vedere al protecţiei mediului pentru efectuarea operaţiunilor de colectare şi transport au obligaţia 
să transporte deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de tratare. 
K^9)Producătorii/Deţinătorii de deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici autorizaţi 
din punctul de vedere al protecţiei mediului să desfăşoare activităţi de colectare, transport, 
stocare, tratare sau valorificare a deşeurilor periculoase sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi 
să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-
chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare 
categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de 



protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei potrivit prevederilor legale incluzând asigurarea 
trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală.  
K^10)Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, inclusiv comercianţii şi brokerii care pot 
intra fizic în posesia deşeurilor au obligaţia să nu amestece diferitele categorii de deşeuri 
periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale. 
K^11)Toate unităţile sau întreprinderile care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sunt 
obligate să obţină o autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu emisă de către autorităţile 
competente pentru protecţia mediului. 
K^12)Autorităţile publice şi operatorii economici au obligaţia furnizării datelor necesare 
elaborării planurilor, potrivit prevederilor legale. 
K^13)Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia ca începând cu anul 2012 să asigure 
colectarea separată pentru cel puţin următoarele tipuri de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă.” 
Art.127. (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art.124 alin.(1) si aplicarea sanctiunilor se 
fac de catre persoanele imputernicite de ministrul mediului si dezvoltarii durabile , de ministerul 
administratiei si internelor, de presedintele A.N.R.S.C., Politia Locala Alexandria, de presedintii 
consiliilor judetene si primari sau de imputernicitii ai acestora.  
(2) Constatarea contraventiilor prevazute la art.124 alin.(2) si art.125 si aplicarea sanctiunilor se 
fac de reprezentanti imputerniciti ai ministrului  Administratiei si Internelor, ai ministrului 
transporturilor , ai presedintilor A.N.R.S.C., A.N.R.E.,A.R.R.,ai Garzii Nationale de Mediu din 
subordinea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile , ai presedintilor consiliilor judetene , 
ai primarilor, Politia Locala Alexandria sau , dupa caz , ai presedintilor asociatiilor de dezvoltare 
intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de salubrizare , in temeiul mandatului ce le – a 
fost acordat de unitatile administrativ – teritoriale membre. 

Aliniatul 3 al art. 127 din HCL nr.158/2007 se modifica si se completeaza si va avea 
urmatorul cuprins: 
 “(3) Constatarea contraventiilor prevazute la art.126 si aplicarea sanctiunilor se vor face de catre   
comisari şi persoane împuternicite din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, Politia Locala 
Alexandria , persoane imputernicite din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, precum 
si de catre alte autoritati cu atributii in acest sens conform atribuţiilor stabilite prin lege.” 
(3^1)  Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data 
încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul 
amenzii prevăzute la art 126, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în 
procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. 
(3^2)  Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se 
poate face plângere la instanţa competentă, în termen de 15 zile de la data comunicării 
procesului-verbal de contravenţie.” 
(4) Utilizatorii sunt obligati sa puna la dispozitia primarului si persoanelor imputernicite 
documentele cu privire la serviciul de salubrizare ( contracte , acte aditionale daca exista , 
declaratii  ) . 
(5) Organele de politie ale Politiei Romane sunt obligate sa acorde , la cerere , sprijin 
reprezentantilor imputerniciti .  
(6) Dispozitiile prezentei se completeaza cu prevederile OG nr. 2/2001 , privind regimul juridic 
al contraventiilor , modificata si completata . 
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