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CONSILIUL LOCAL CANESTI – HOTARARE  27/2019        
 

                         R O M Â N I A 
       JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA CANESTI 
__________CONSILIUL LOCAL CANESTI____________	
	

	
	

H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea Planului de măsuri privind colectarea selectivă a 
deşeurilor reciclabile provenite de la populaţie şi agentii economici  

la nivelul comunei Căneşti , judeţul Buzău  
 
 

	

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  CANESTI , JUDETUL BUZAU :  
avand in vedere :   
 
	

- expunerea de motive a primarului comunei dl Stoica MARIN , înregistrată la nr. 
1.673 din  26 iunie 2019 ; 
- raportul de specialitate intocmit de catre compartimentul contabilitate , înregistrat 
la nr. 1.674 din  26 iunie 2019 ; 
- raportele de avizare pe fond la proiectul de hotărâre , emis de Comisiile de 
specialitate ale Consiliului Local Canesti , inregistrat la nr. 1699/1700/1701 din                
26 iunie 2019 anexate la hotărâre ; 
- prevederile art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 20 din 22.04.2019 privind 
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau  pe 
anul 2019 ;	
 In baza prevederilor : art. 1 , art. 90 din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 
195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin 
LEGEA nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ;  
- art. 6 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la                
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. (7 -14) din LEGEA nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a 
deşeurilor în instituţiile publice ;   
- art. 1 şi art. 17 din LEGEA nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*)privind 
regimul deşeurilor*) ;  
- art. 7 alin. (2) din Codul civil ; 
- art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată ; 

In temeiul :	art. 36 , alin. (2) , lit. „b şi d ” , alin. (4) , lit. „e şi f ” , alin. 
6 , lit. „a” punctul 9 şi 14 , art. 45 , alin. (1) coroborat cu prevederile art. 
115 , alin. (1) , lit. ’’b’’ alin. ( 3 , 4 , 5 , 6 si 7 ) din Legea nr. 215 / 2001 
privind administraţia publică locală (*actualizata*) (*republicată*) 
modificata si completata :  

 

H O T Ă R Ă S T E : 
 
 
 

Art.1 (1) Se aprobă PLANUL DE MASURI privind colectarea selectivă a deşeurilor 
reciclabile provenite de la populaţie şi agentii economici la nivelul comunei 
Căneşti, judeţul Buzău  ;  
 
          (2) Planul de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor este prevăzut 
în ANEXA care face parte integrantă din prezenta hotărâre .  
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Art.2 Primarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei Hotarări . 
 
	
Art.3	Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor 
interesate   ( Institutia Prefectului – Judetul Buzau, Primarului comunei , etc.) . 
 
 
	
 

       PRESEDINTE DE SEDINTA  , 
Florinel MIHU 

 
 
 

 

 CONTRASEMNEAZA,                                                                                                                                                                                   
Secretar comuna,  Vasile EPURAN  

 
 

Nr. 27. Canesti , Buzău - 27 iunie 2019 ; 
„Aceast	proiect	de		hotărârea	a	fost	adoptat	de	Consiliul	local	al	comunei	Canesti	,	judetul	Buzau	in	sedinta	
din	 data	 de	 27	 iunie	 2019	 ,	 cu	 respectarea	 prevederilor	 art.	 45	 ,	 alin.	 	 (1)	 din	 Legea	 nr.	 215/2001	 a	
administratiei	 publice	 locale	 ,	 republicata	 si	 actualizata	 cu	 	 un	 numar	 de	7(şapte)	 	 voturi	 „pentru”,	 ”-	 „	
abţineri”	 si	„–„	 impotriva	din	numarul	 	 total	de	8(opt)	 	 consilieri	 locali	 în	 funcţie	 ,	 si	 	7(şapte)	 consilieri	
prezenti	la	sedinta	„;	
Dact.	E.V.	Red.	E.V.	Ex.	2	
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          COMUNA CĂNEŞTI , JUDEŢUL BUZĂU 
 

                                                              ANEXA 
                                                               la Hotărârea al Consiliului Local   

                                                               nr. 27 din  27 iunie 2019 

 
 

PLAN DE MĂSURI 
 

privind colectarea selectivă a deşeurilor 
reciclabile provenite de la Primarie , 

populaţie şi agenti economici la nivelul 
comunei Căneşti , judeţul Buzău  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Reciclarea reprezintă colectarea, separarea şi procesarea 

unora dintre componentele deşeurilor în vederea transformării 

lor în produse utile. 

 Fiecare dintre noi trebuie să conştientizăm faptul că dacă nu 

acţionăm în direcţia colectării selective a deşeurilor ce se 

generează zilnic (hârtie şi carton, recipienti plastic, sticlă sau 

metal şi altele) şi le aruncăm amestecat în pubele sau 

containere, acest lucru se va reflecta foarte curând în gradul de 

poluare al factorilor de mediu cât şi în epuizarea unor resurse 

naturale”. 
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LEGISLATIE : 
1. Ordinul nr. 59/1976 privind Regulamentul pentru colectarea, sortarea, 

păstrarea, evidenta, gestiunea, predarea, transportul şi valorificarea rezidurilor 

menajere, stradale şi a celor de aceeasi categorie.  

2. Hotărârea de Guvern nr. 511/1994 privind adoptarea unor măsuri pentru 

prevenirea si combaterea poluării mediului de către societatile comerciale din a 

căror activitate rezulta unele deşeuri poluante; 

3. Ordinul nr. 89/1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a 

muncii pentru gospodarie comunala si salubritate publica; 

4. Ordonanta Guvernului nr. 50/2000 privind masurile de colaborare dintre 

Ministerul Sanatatii si autoritatile administraţiei publice locale in aplicarea 

reglementarilor din domeniul sanatatii publice aprobata cu modificari de Legea 

nr. 462/2002 ; 

5. Ordonanţa de Urgenţă nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor aprobata prin 

Legea nr. 426/2001; 

6. LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice 

locale ; 

7. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 16/2001 (republicata si 

actualizata) privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile;  

8. Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor si 

pentru aprobarea listei cuprinzand deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase; 

9. Ordonanta de Guvern nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si 

locale, aprobata cu modificari de Legea nr. 515/2002 ; 

10. Ordonanta nr. 35/2003 pentru modificarea si completarea unor prevederi 

legale privind serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare si serviciile 

publice de salubrizare a localitatilor ; 

11. Regulament cadru din 23 martie 2004 de organizare si functionare a 

serviciilor publice de salubrizare; 

12. Hotararea Guvernului nr. 346/2004 pentru aprobarea Regulamentului 

cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor si a 

Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a 

localitatilor prin concesiune; 

13. Ordonanta de urgenta nr. 195/2005 privind protecţia mediului; 

14. Hotararea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor; 

15. LEGEA nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de 

utilităţi publice ;  
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16. LEGEA nr. 101 din 25 aprilie 2006 (*republicată*) serviciului de 

salubrizare a localităţilor *) ; 

17. HOTĂRÂRE nr. 235 din 7 martie 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate; 

18. LEGE nr. 213 din 2 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 145/2008 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea 

substanţelor şi preparatelor chimice periculoase ; 

19. LEGEA nr. 254 din 14 decembrie 2010 pentru abrogarea Legii nr. 

98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de 

igienă şi sănătate publică , modificat şi completată ;  

20. LEGEA nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor ;  

21. ORDIN nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă 

şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei ; 

22. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice ; 

23. LEGEA nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje ; 

24. HOTĂRÂRE nr. 540 din 27 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi 

acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori ;  

25. HOTĂRÂREA nr. 942 din 20 decembrie 2017 privind aprobarea Planului 

naţional de gestionare a deşeurilor ;  

26. LEGEA nr. 31 din 10 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 74/2018  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea 

de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje  şi a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu ; 

 Hotarari ale Consiliului Local al comunei Căneşti: 
1. HCL  nr.   6 din 31.01.2008 privind aprobarea înfiinţării Serviciului public 

de salubrizare din comuna Căneşti judeţul Buzău ;  
2. HCL nr. 24 din 15.06.2015 privind, aprobarea strategiei, aprobarea 

regulamentului propriu şi adoptarea modalităţii de gestiune a serviciului de 
salubrizare al comunei  CĂNEŞTI judeţul Buzău ; 

3. HCL  nr. 26 din 15.06.2015 privind aprobarea contractului de prestare, a 
tarifului şi taxei speciale pentru serviciul de salubrizare al comunei Căneşti, 
judeţul Buzău ;  
 

Standarde: 

4. SR 13330/1996 - Salubrizarea localitatilor – Vocabular. 
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5. SR 13350/1996 - Salubrizarea localitatilor - Deşeuri Urbane şi Rurale – 
Clasificare . 

6. SR 13351/1996 - Salubrizarea localitatilor - Deşeuri Urbane şi Rurale. 
Prescriptii generale de colectare selectiva. 

7. SR 13386/1996 - Salubrizarea localitatilor – Deşeuri Urbane - Forme şi 
dimensiuni de recipiente pentru precolectare.  

8. SR 13387/1996 - Salubrizarea localitatilor – Deşeuri Urbane – Prescripţii de 
proiectare a punctelor pentru precolectare. 

9. SR 13400/1998 - Salubrizarea localitatilor – Deşeuri Urbane – Prescriptii 
pentru determinarea cantitatilor de deşeuri urban. 

DEFINIŢII :  

Noţiune din 
norme Descriere 

colectarea 
deşeurilor 

strângerea, sortarea şi/sau regruparea deşeurilor în vederea 
transportului lor (de exemplu către amplasamentele de 
eliminare sau valorificare) 

Surse: OUG 78/2000, cu modificarile si completarile 
ulterioare 

compost amendament agricol rezultat din prelucrarea deşeurilor cu 
conţinut ridicat de materie organică. 

compostare descompunere, respectiv recompunere biologică a resturilor 
organice, în condiţii aerobe 

compostare 
proprie 

compostarea materialelor organice care pot fi descompuse la 
locul generării lor sau în apropierea acestuia (de exemplu 
compostarea cu ajutorul agricultorilor, al grădinarilor; 
compostarea cu ajutorul administraţiilor de grădini sau 
cimitire)  

depozit de 
reziduuri 

instalaţie de salubrizare a deşeurilor, unde deşeurile sunt 
depozitate la suprafaţa solului, pe o perioadă de timp 
nelimitată 

amplasament pentru eliminarea finala a deseurilor prin 
depozitare pe sol sau in subteran, inclusiv: 

§ spatii interne de depozitare a deseurilor in care un 
producator de deseuri executa propria eliminare de 
deseuri 

§ un loc stabilit pentru o perioada de peste un an pentru 
stocarea temporara a deseurilor 

Sursa: HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor 
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depozitare finală depunere definitivă a deşeurilor în depozite controlate sau 
necontrolate. 

depozit 
intermediar 

depozit de deseuri de dimensiuni reduse destinat depozitarii 
temporare, de obicei pentru intervale mici de timp, in vederea 
optimizarii transportului. 

Sursa: SR 13330/1996 Salubrizarea Localitatilor - Vocabular 

deratizare operaţiune de stârpire a rozătoarelor dăunătoare, prin 
otrăvirea cu substanţe chimice sau prin mijloace biologice. 

deşeu orice substanţă sau orice obiect (din categoriile stabilite în 
anexa I B), pe care deţinătorul le aruncă sau are intenţia ori 
obligaţia să le arunce. 

Sursa: OUG 78/2000 cu modificarile si completarile 
ulterioare 

Deşeul poate fi valorificat sau înlăturat de către deţinătorul 
său. O.U.G 78/2000, enumeră grupele de deşeu în anexa IB. 

deşeu organic conţinutul în substanţe organice care pot fi descompuse 
biologic (de exemplu resturi organice de la bucătărie, din 
grădină) al deşeului urban 

deşeuri cu 
substanţe 
dăunătoare 

reziduuri încărcate cu substanţe dăunătoare, care ar putea 
crea probleme în procesul de îndepărtare, salubrizare 

deşeuri din 
ambalaje 

Ambalajele sunt produse realizate din anumite materiale în 
scopul manevrării, protejării, livrării şi al prezentării 
mărfurilor, care se pot întinde de la materia primă până la 
produsul finit şi care sunt predate de către producător 
utilizatorului. Şi articolele de unică folosinţă trebuie 
considerate “ambalaje”. 

Sursa: Normativ 94/62/UE 

deşeuri din 
construcţii 

moloz, reziduuri de pe şantierul de construcţii, materiale din 
excavări ale pământului, decapări de drumuri 

deşeuri din 
grădini şi parcuri 
(deşeuri verzi) 

deşeuri vegetale în cantităţi mari, generate pe terenurile cu 
grădini, parcuri şi cimitire, ca şi pe spaţiile verzi de la 
marginea drumurilor 

deşeuri din piaţă deşeuri generate în pieţe, ca de exemplu resturi de fructe sau 
legume şi ambalaje care nu mai pot fi valorificate 

deşeuri din 
procesul de 
producţie 

deşeuri generate în industrie, întreprinderi sau alte instalaţii, 
care nu sunt deşeuri urbane, dar care totuşi pot fi 
salubrizate ca şi deşeurile urbane, conform tipului, 
potenţialului periculos şi comportamentului reactiv 



Pagină 6 din 35 
  

deşeuri 
farmaceutice 

medicamente nefolosite, care fac parte din gunoiul menajer 

deşeuri generate 
de industrie, 
asimilabile cu 
deseurile 
menajere 

deşeuri generate în întreprinderi meşteşugăreşti, magazine, 
întreprinderi de prestări servicii, spaţii publice şi industrie, 
în măsura în care pot fi, după tip şi cantitate, salubrizate 
împreună cu gunoiul menajer 

deşeu periculos deşeu toxic, inflamabil, explozibil, infecţios, coroziv, 
radioactiv sau de altă natură, care dacă nu este gestionat 
corespunzător afectează echilibrul ecosistemelor. 

Anexele I D si I E din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
României nr. 78/2000 cu modificarile si completarile 
ulterioare - concretizează denumirea de “deşeu periculos” 
prin furnizarea compoziţiilor şi a potenţialului reactiv. 

deşeuri stradale deseu specific cailor de circulatie publica, provenit din 
activitatea cotidiana a populatiei, de la spatiile verzi, de la 
animale, din depunerea de substante solide din atmosfera. 

Sursa: SR 13330/1996 – Salubrizarea localitatilor - 
Vocabular 

deşeu urban Deşeu de orice natură şi de orice provenienţă (menajer, 
asimilabil cu cel menajer, comercial) care se produce şi se 
gestionează în intravilanul unei localităţi urbane. 

deşeuri 
municipale 

deseuri municipale - deseuri menajere si alte deseuri, 
care, prin natura sau compozitie, sunt similare cu 
deseurile menajere 
Sursa: HG nr. 349/2005 

deţinători de 
deşeuri  

• producătorul de deşeuri 
• persoana fizică, persoana fizică autorizată să desfăşoare 

activităţi independente 
• persoana juridică 
Sursa: OUG 78/2000, cu modificarile si completarile 
ulterioare 

dezinsecţie • stârpire a insectelor dăunătoare prin otrăvire cu substanţe 
chimice. 

eliminarea 
substanţelor 
dăunătoare 

eliminarea controlata a substanţelor dăunătoare sau a 
componentelor conţinând substanţe dăunătoare din 
reziduuri 

gestionare 
deşeuri 

ansamblu de activităţi, măsuri şi prevederi legislative 
referitoare la deşeuri, inclusiv cele care privesc influenţa 
acestora asupra mediului ambiant şi aspectele economice 
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legate de acestea. 

gospodărire a 
(management al) 
deşeurilor 

colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, 
inclusiv supravegherea zonelor de depozitare după 
închiderea acestora 

Sursa: OUG 78/2000, cu modificarile si completarile 
ulterioare 

gunoi menajer deşeuri din gospodării individuale, colectate regulat de către 
cei care se ocupă de salubrizare sau de un terţ angajat 
pentru acest lucru - în recipiente speciale, transportate şi 
predate spre salubrizarea ulterioară 

gunoi voluminos deşeuri solide care, din cauza volumului lor, nu au loc în 
recipientele special prevăzute şi care sunt colectate şi 
transportate separat de gunoiul menajer 

instalaţie de 
tratare 

instalaţie de salubrizare a deşeurilor, unde resturile sunt 
tratate prin procedee chimico-fizice, biologice, termice sau 
mecanice sau prin combinaţii ale tuturor acestor procedee 

instalaţii de 
compostare 

instalaţii pentru degradarea biologică controlata a 
substanţelor organice prin microorganisme, în prezenţa 
aerului 

instalaţii de 
sortare 

instalaţii de salubrizare a deşeurilor, în care sunt separate 
deşeurile colectate amestecat - în fracţiuni, în special pentru 
extragerea materiilor valorificabile 

îndepărtarea 
deşeurilor 

orice operaţie prevăzută în anexa II A a Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului României 78/2000 privind regimul 
deşeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare. 

De exemplu: depunere în depozite de deseuri, tratare prin 
contact cu solul, injectare în subteran, descărcare de deşeuri 
lichide în depresiuni, iazuri sau lagune, incinerare etc. 
neurmate de foloase energetice sau materiale 

moloz substanţe minerale din activităţi de construcţie, inclusiv cele 
cu un conţinut redus în alte substanţe 

precolectare operaţia de strângere a deşeurilor, de la locurile de producere 
şi/sau de depozitare, în recipiente destinate acestui scop, 
amplasate în spaţii amenajate, pentru a fi preluate cu 
mijloace de transport specializate. 

producători de 
deşeuri 

Pot fi:  persoane fizice 
persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi 
independente 
persoane juridice din a căror activitate rezultă deşeuri 
şi/sau care au efectuat operaţiuni de pretratare, de 
amestecare sau alte operaţiuni care generează 
schimbarea naturii sau compoziţiei acestor deşeuri 

Sursa: OUG 78/2000, cu modificarile si completarile 
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ulterioare 

reciclare operaţiune de reprelucrare într-un proces de producţie a 
deşeurilor pentru scopul original sau pentru alte scopuri 

Sursa: OUG 78/2000, cu modificarile si completarile 
ulterioare 

reutilizare orice operaţiune prin care ambalajul care a fost conceput şi 
proiectat pentru a realiza în cadrul ciclului său de viaţă un 
număr minim de parcursuri sau rotaţii este reumplut sau 
reutilizat pentru acelasi scop pentru care a fost conceput(de 
exemplu sticla în calitate de ambalaj) 

Sursa: OUG 78/2000, cu modificarile si completarile 
ulterioare 

salubrizare ansamblul tuturor lucrărilor, acţiunilor, măsurilor şi 
activităţilor, inclusiv al normelor şi reglementărilor 
legislative, destinate să asigure salubritatea corespunzătoare 
a unor localităţi, eventual a unui teritoriu şi care cuprinde: 
gestionarea deşeurilor, întreţinerea curăţeniei localităţilor în 
ansamblul lor, serviciul de iarnă, deratizarea, dezinsecţia etc. 

siguranţa 
salubrizării 

sistem de unităţi organizatorice, dotate cu suficienta 
disponibilitate şi capacitate de asigurare a unei salubrizări a 
deşeurilor conform normelor juridice.  

serviciu de iarnă totalitatea operaţiunilor destinate să asigure starea 
corespunzătoare a drumurilor pe timpul iernii şi care 
cuprinde: deszăpezire, combatere a formării poleiului şi a 
gheţii, imprastiere a sării şi a materialelor antiderapante. 

substanţe 
dăunătoare 

substanţe organice şi anorganice în concentraţii care pun în 
pericol sănătatea şi mediul 

substanţe 
folositoare 

componente ale reziduurilor sau fracţiuni de reziduuri 
potrivite pentru reutilizare sau pentru fabricarea de produse 
intermediare sau finite utilizabile 

tratare a 
deşeurilor 

totalitatea proceselor chimice, fizice şi biologice care schimbă 
caracteristicile deşeurilor; de exemplu în scopul reducerii 
volumului şi caracterului periculos al acestora, facilitând 
manipularea şi valorificarea lor. 

vezi şi “instalaţie de tratare” 
Sursa: OUG 78/2000, cu modificarile si completarile 
ulterioare 

valorificare a 
deşeurilor 

orice operaţiune menţionată în anexa nr. II B a Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului României 78/2000, cu modificarile 
si completarile ulterioare, ca de exemplu: recuperarea sau 
regenerarea solvenţilor, reciclarea metalelor ori a compuşilor 
metalici, reciclarea substanţelor organice (inclusiv 
compostarea), pentru a fi utilizate ca material combustibil 
sau la obţinerea energiei. 
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GENERALITĂŢI 

 
CAPITOLUL I.  

Introducere 
 
 DEŞEURILE  
 

Deşeul este o parte dintr-o materie sau dintr-un material rezultat în urma 

unui proces tehnologic de realizare a unui produs şi neutilizabil în cursul aceluiaşi 

proces. 

După provenienţa lor, deşeurile pot fi:  

- industriale (provenite din prelucrarea resurselor prin diferite tehnologii),  

- menajere (provenite din activităţi menajere),  

- metabolice (provenite din procese biologice, de exemplu, dejecţiile). 

 În ecosistemele urbane rezultă zilnic cantităţi imense de deşeuri, care nu 

pun numai probleme de spaţiu pentru depozitare sau estetică, ci sunt şi o sursă 

de poluare ameninţând sănătatea oamenilor. 

Toate deşeurile degradează mediul înconjurător, contaminează apele 

subterane (modul de depozitare face posibilă infiltrarea apei de ploaie, care 

antrenează substanţe poluante şi germeni patogeni). 

 Deşeurile menajere sunt reziduurile solide colectate de la instituţii, 

locuinţele populaţiei, fabrici, firme, constituite în general din hârtie, plastic, 

material textil, ceramică, sticlă, ambalaje, baterii, anvelope, uleiuri şi, nu în 

ultimul rând, resturi alimentare şi altele.  

Depozitarea deşeurilor menajere este recunoscută ca generatoare de impact 

şi risc pentru mediu şi sănătatea publică.  

Majoritatea acestor deşeuri nu sunt biodegradabile, din cauza faptului că 

prin varietatea substanţelor organice şi anorganice conţinute, procesul degradării 

aerobe şi anaerobe de către microorganisme este dificil de realizat.  

Unele tipuri de deşeuri pot dispărea, în mod natural, din natură prin 

degradare completă: 

- recipientele din metal (cutii de conserve, canistre de combustibil) se 

degradează în aproximativ	150-300 de ani ;  

- recipientele din aluminiu (doze de bere sau sucuri) dispar în 300-400 de ani;  



Pagină 10 din 35 
 

- plasticul (sticlele de suc, ambalaje) nu se degradează, eventual se rupe în 

bucăţi mici care sunt ingerate de animale ;  

- obiectele din sticlă nu se dezintegrează niciodată, ele suferă doar un proces de 

fărâmiţare, deci nu sunt integrate niciodată în circuitul materiei în natură. 

RECICLAREA DEŞEURILOR  

Reciclarea constă în recuperarea şi prelucrarea unor materiale deja folosite 

pentru a face posibilă refolosirea lor. Ţinând seama de caracterul limitat al 

resurselor naturale, reciclarea deşeurilor prezintă avantaje ecologice (înlătură 

poluarea mediului) şi economice (economisirea de materii prime şi energie).  

Dezvoltarea economică a unei ţării nu se poate separa de grija pentru un 

mediu sănătos.  

Deşeurile care se valorifică în cea mai mare masură sau integral sunt: 

metalele feroase, neferoase şi preţioase, deşeurile chimice (deşeurile din cauciuc), 

deşeurile din hârtie, textile, sticlă.  

De exemplu, prin reintroducerea în procesul de fabricare a cioburilor de 

sticlă se pot obţine: 20% reduceri ale consumului de energie, 10% reduceri de 

combustibil, 50% reduceri de costuri la materiile prime din care se fabrica sticla 

(nisip de cuart, piatră de var, carbonat de sodiu si alte materiale auxiliare).  

Pentru recuperarea deşeurilor în vederea reciclării este necesară participarea 

întregii populaţii.  

VALORIFICARE ŞI ELIMINAREA DEŞEURILOR  

Valorificarea reprezintă, orice operaţiune menţionată în Legea nr. 211/2011 

privind regimul deşeurilor ca de exemplu : incinerare cu recuperare de energie, 

reciclarea sau recuperarea deşeurilor organice, valorificarea produselor din 

catalizatori, împrăştierea pe sol, în beneficiul agriculturii sau pentru reconstrucţie 

ecologică, inclusiv operaţiunile de compostare şi alte procese de transformare 

biologică. 

Eliminarea deşeurilor reprezintă orice operaţiune prevazută în LEGEA nr. 

211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) privind regimul deşeurilor*) , dintre 

care:  - depozitarea pe sol şi în subsol;  

- injectarea în subteran;  

- evacuarea deşeurilor în mediu acvatic;  
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- incinerare pe sol, pe mare ;  

- stocare permanent .  

IMPACTUL DEŞEURILOR ASUPRA MEDIULUI ÎN ROMÂNIA 

 În general, ca urmare a lipsei de amenajari şi a exploatării deficitare, 

depozitele de deşeuri se numără printre obiectivele recunoscute ca generatoare de 

impact şi risc pentru mediu şi sănătatea publică.  

Principalele forme de impact şi risc determinate de depozitele de deşeuri 

orăşeneşti şi industriale, în ordinea în care sunt percepute de populatie, sunt:  

-   modificari de peisaj şi disconfort vizual;  

-   poluarea aerului;  

-   poluarea apelor de suprafaţă;  

- modificari ale fertilităţii solurilor şi ale compoziţiei biocenozelor pe 

terenurile învecinate.  

Poluarea aerului cu mirosuri neplacute şi cu suspensii antrenate de vânt 

este deosebit de evidentă în zona depozitelor oraşeneşti actuale, în care nu se 

practică exploatarea pe celule şi acoperirea cu materiale inerte.  

Depozitele neimpermeabilizate de deşeuri urbane sunt deseori sursa 

infestării apelor subterane cu nitraţi şi nitriţi, dar şi cu alte elemente poluante.  

Atât exfiltraţiile din depozite, cât şi apele scurse pe versanţi influentează 

calitatea solurilor înconjuratoare, fapt ce se repercutează asupra folosinţei 

acestora. 

În termeni de biodiversitate, un depozit de deşeuri înseamna eliminarea de 

pe suprafaţa afectată, a unui numar de 30-300 specii/ha, fără a lua în considerare 

populaţia microbiologica a solului. În plus, biocenozele din vecinatatea depozitului 

se modifică în sensul că: în asociaţiile vegetale devin dominante speciile ruderale 

specifice zonelor poluate, iar unele mamifere, păsări, insecte parăsesc zona, în 

avantajul celor care îşi gasesc hrana în gunoaie (şobolani, ciori).  

 Deşi efectele asupra florei şi faunei sunt teoretic limitate în timp la durata 

exploatării depozitului, reconstrucţia ecologica realizată după eliberarea zonei de 

sarcini tehnologice nu va mai putea restabili echilibrul biologic iniţial, evoluţia 

biosistemului fiind ireversibil modificată.  

Actualele practici de colectare transport/depozitare a deşeurilor urbane 

faciliteaza înmulţirea şi diseminarea agenţilor patogeni şi a vectorilor acestora : 

insecte, şobolani, ciori, câini vagabonzi.  
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Deşeurile, dar mai ales cele industriale, constituie surse de risc pentru 

sănătate datorită continuţului lor în substanţe toxice precum metale grele (plumb, 

cadmiu), pesticide, solvenţi, uleiuri uzate. 

 Problema cea mai dificilă o constituie materialele periculoase (inclusiv 

nămolurile toxice, produse petroliere, reziduuri de la vopsitorii, zguri metalurgice) 

care sunt depozitate în comun cu deşeuri solide orăşeneşti.  

Această situaţie poate genera apariţia unor amestecuri şi combinaţii 

inflamabile, explozive sau corozive; pe de altă parte, prezenţa reziduurilor menajere 

uşor degradabile poate facilita descompunerea componentelor periculoase 

complexe şi reduce poluarea mediului.  

Un aspect negativ este acela că multe materiale reciclabile şi utile sunt 

depozitate împreună cu cele nereciclabile; fiind amestecate şi contaminate din 

punct de vedere chimic şi biologic, recuperarea lor este dificilă.  

Tocmai la reciclare trebuie să lucrăm şi la impunerea de către guvern, a 

colectării selective, pentru a putea recicla eficient, stabilind, în condiţiile legii, 

asigurarea cu prioritate a unor terenuri în vederea realizării depozitelor şi 

instalaţiilor de colectare, reciclare şi de eliminare a deşeurilor pentru localităţi, 

care constituie cauză de utilitate publică.  

CONCLUZIE  

Colectare, reciclare şi tratarea deşeurilor, reprezintă o prioritate şi se 

regăseşte şi în angajamentele asumate de România faţă de Uniunea Europeană.  

Legea 27 din 2007, este actul normativ care obligă românii să sorteze 

deşeurile. 

Astfel prin Legea 132 din 2010 cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor, 

prin care toate instituţiile publice, au obligaţia să implementeze, cât mai rapid, un 

plan de colectare a deşeurilor sortate în cadrul instituţiilor  publice, acest act 

normativ este un prim pas, orientat spre a educa şi a conştientiza, angajaţii 

instituţiilor publice dar şi a cetăţenilor, cu privire la importanţa reciclării 

deşeurilor.  

Prin transformarea deşeurilor în resurse utilizabile, reciclarea oferă o 

modalitate de administrare a deşeurilor solide reducând poluarea, conservă 

energia, crează locuri de muncă şi dezvoltă industrii manufacturiere mai 

competitive. Aceasta Lege este şi o masura de sprijinire a aplicarii in Romania a 

Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European privind deşeurile , care prevede 
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ca statele membre să isi organizeze sisteme de colectare selective a deseurilor , 

obiectivul fiind atingerea ţintei de minimum 50% reciclare a deşeurilor , fixate 

statelor membre până in anul 2020 .  

Planul de masuri privind colectare selective a deşeurilor reciclabile rezultate 

de la Primarie , populaţie şi agenţi economici din comuna Căneşti , judeţul Buzău 

este elaborat in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul 

deşeurilor .  

 Scopul elaborării Planului constă in creşterea gradului de reciclare şi de 

valorificare a deşeurilor colectate selectiv , respectiv creşterea gradului de 

informare şi de conşetntizare , precum şi educarea cetatenilor cu privire la 

colectarea selectiva şi mangamentul deşeurilor . In calitate de stat membru al 

Uniunii Europene in cee ace priveşte deşeurile Romania are de indeplinit 

urmatoarele obiective : 

- să atinga pana in anul 2020 un nivel de pregatire pentru reutilizare şi 

reciclarea din masa totala a cantitatilor de deşeuri cum ar fi ; hârtie , plastic 

şi sticle provenind din deşeurile menajere şi dupa caz provenind din alte 

surse , in masura in care aceste fluxuri sunt similar deşeurilor care provin 

din deşeurile menajere . 

- să atinga pana in anul 2020 un nivel de pregatire pentru reutilizarea şi 

reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materiala inclusive operaţiuni de 

umplere , rambliere care utilizeaza deşeuri pentru a inlocui alte material , de 

minim 70% din masa cantitatilor de deşeuri nepericuloase provenite din 

activitaţile de construcţie şi demolari ; 

- să colecteze separate biodeşeurile in vederea compostarii şi/sau fermentarii 

acestora ; 

- să atinga anual o cantitate colectată de 4 kg/locuitor de deşeuri electrice ; 

- să atingă un obiectiv de 60% de valorificare a deşeurilor de ambalaje din 

totalul de ambalaje introduce pe piata nationala ;  

Art. 1. - (1) Pentru desfăşurarea în bune condiţii a colectării selective la 

nivelul comunei Căneşti , judeţul Buzău , această activitate se realizează sub 

coordonarea d-lui Mihu Florinel , în calitate de responsabil cu colectarea selectivă a 

deșeurilor. 

(2) Persoana responsabilă cu colectarea selectivă poate fi contactată la 

numărul de telefon 0752006916 , adresă de mail: primariacanesti@yahoo.com. 

Stabilirea persoanei responsabile cu implementarea colectarii selective a 

deseurilor in cadrul comunei , se realizeaza prin act administrativ al 

conducatorului institutiei publice şi anume prin Dispozitie .  



Pagină 14 din 35 
 

Art. 2. – (1) Potrivit Legii de la 01 iulie 2019 in mod obligatoriu se 

realizeaza colectarea selectivă a deşeurilor ce presupune separarea la sursa de 

generare pe următoarele categorii:  

a) deşeuri plastic/metal ; 

b) deşeuri hărtie/carton; 

c) sticlă ; 

d) deşeuri reziduale/amestecate/menajere .  

                   (2) Colectarea selectiva a deşeurilor la gospodariile individuale 

(case)  se realizeaza astfel :  

- pentru fiecare fracţie :  

• plastic/metal  –  galben ;  
• hârtie/carton  – albastru; 

• sticlă   – verde; 

• deșeuri reziduale – negru ; 

Scopul colectării separate a acestor categorii îl constituie necesitatea de a 

evita contaminarea deşeurilor prin amestecarea acestora şi asigurarea unei calităţi 

acceptabile de către reciclator. 

Este interzis :  

§ amestecarea deșeurilor.: 

§ abandonarea deșeurilor și depozitarea acestora în afara spațiilor 

special amenajate, conform Legii nr. 211/2011. 

HÂRTIE/CARTON → Se colectează în sacul menajer albastru (prin împăturire se 

economisește spațiu! )                                                                                                                               

Exemple : DA: reviste, ziare, maculatură, plicuri; cutii, fotografii, cartoane de ouă, 

cutii de pizza, cutii de carton de băuturi (tetrapack) etc. (se colectează uscate) 

               NU: hârtie și carton ce conțin reziduuri de mâncare, șervețele și hârtie 

bucătărie folosite, hârtie de ambalat lucioasă. 

STICLĂ → Se colectează în sacul menajer verde . (ambalajele din sticlă 

seclătescînainte de debarasare) 

Exemple:  DA: ambalaje din sticlă (fără capac), borcane (fără capac), damigene, 

ambalaje din sticlă de la produse cosmetice etc. 

             NU: oglinzi, geamuri, produse din porțelan, ceramică, cristal/vase 

rezistente la căldură etc. 

DEȘEURI REZIDUALE/AMESTECATE - sunt totalitatea  deșeurilor care nu se 

pot recicla. 

Exemple: resturi de mâncare (carne, lactate, vegetale, ouă), scutece de unică 

folosință, absorbante, reziduurile/excrementele animalelor de casă, conținutul 
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sacului de la aspirator, mucuri de țigară, șervețele folosite, ambalaje foarte 

murdare, cioburi de ceramică și porțelan, veselă de unică folosință foarte murdară, 

cenușa de la sobe (dacă în afară de lemn se ard și cărbuni), resturi vegetale din 

curte (dacă sunt tratate cu pesticid), lemn tratat sau vopsit ș.a. 

Categorii speciale de deșeuri 

DEȘEURI VEGETALE – provenite din toaletări arbori, arbuști, tuns gard viu, cosit 

iarbă etc 

DEȘEURI VOLUMINOASE – mobilier, covoare, saltele etc. Colectarea acestora se 

face cu titlu gratuit, în cadrul campaniilor de colectare, în baza unui program 

stabilit. În afara programelor stabilite, colectarea se va face în baza unei solicitări, 

contra cost. 

DEȘEURI TEXTILE – Îmbrăcămintea și încălțămintea uzată pot fi depuse în saci 

separati care vor aveao eticheta in acest sens . 

DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII – Se ridică contra cost de către operatorul de 

salubritate, la solicitarea beneficiarului. 

Deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) 

Colectarea acestora se face cu titlu gratuit de operatorul de salubritate de la 

punctele gospodărești  în ultima zi de Vineri a fiecărei luni, între orele 9:00-13:00. 

De ce este importantă colectarea selectivă? 

Se reduce poluarea cauzată de producerea și depozitarea deșeurilor. 

Se reduce consumul de resurse naturale neregenerabile 

Se reduce consumul de energie. 

Programul de ridicare al deșeurilor poate fi consultat site-ulwww.comunacanesti.ro  

- Tarifele distincte pentru colectarea selectivă sunt cele aprobate prin HCL  

- În cazul necolectării corespunzătoare a deșeurilor, tariful va fi cu 25% mai mare. 

SANCȚIUNI: 

persoane fizice: 1.000 – 2.000 lei. 

persoane juridice: 20.000 – 40.000 lei.  

 REGULI DE COLECTARE A DEŞEURILOR  

CAPITOLUL II: Gestionarea deşeurilor rurale  
Art. 3. Deşeurile care fac obiectul prezentelor norme sunt deşeurile rurale şi 

anume deşeurile menajere, deşeurile asimilabile cu cele menajere, deseurile 
comerciale şi deşeurile stradale.  

Art. 4. Gestionarea deşeurilor urbane cuprinde următoarele etape: 
precolectare, colectare, transport, tratare si valorificare, depozitare finala. 
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II. 1. Precolectarea deşeurilor 
Art. 5. Persoanele fizice sau juridice, generatoare de deşeuri menajere au 

obligatia precolectarii selective a acestora organizandu-si activitatea de 
precolectare potrivit specificului locului de producere a deşeurilor, în condiţii 
salubre, în spaţii special amenajate şi prin sistemele stabilite de Primăria comunei 
Căneşti care implementeaza sistemul integrat de gestiune a deseurilor municipale.  

Art. 6. (1) Precolectarea deseurilor rurale in spatiile special amenajate se va 
face numai in recipiente standardizate dotate cu indicatoare privind tipul de 
fractiuni de deseuri, ce urmeaza a fi depozitate temporar, la locuintele 
individuale precolectarea se va face in doua tipuri de recipiente tip europubela, de 
capacitate diferita, respectiv 120 litri pentru deseuri organice si 240 litri pentru 
deseuri reziduale. 

 (2) Toate gospodariile de pe raza comunei vor precolecta deşeurile rurale în 
recipiente de precolectare conform alin. (1) închiriate de la operatorul serviciului 
public de salubrizare si/sau cumpărate. 

(3) Primaria, prin compartimentele de specialitate, va stabili pe raza comunei 
6 puncte de colectare (unul in fiecare sat apartinator) pentru colectarea selectiva a 
deseurilor refolosibile. Punctele vor fi dotate cu recipiente standardizate.  

• Hartie/carton – recipiente cu capacitate de 2,1 m3; 

• Sticla alba si colorata – recipiente cu capacitate de 1,1 m3 , cu 2 orificii, 
pentru sticla alba, respectiv sticla colorata; 

• Plastic – recipiente cu capacitate de 3,2 m3. 

II. 2. Colectarea deşeurilor 

Art. 7 Primăria comunei Căneşti aprobă graficele de colectare a deşeurilor 
rurale . 

Art. 8 - (1) Colectarea deşeurilor rurale (menajere, comerciale şi deşeurile 
asimilabile cu cele menajere) si a deşeurilor stradale în vederea transportului spre 
locul de neutralizare sau valorificare se face prin următoarele sisteme : 

• colectarea ermetică, prin autogunoiere compactoare; 
• colectarea in containere inchise; 
• alte sisteme care îndeplinesc condiţiile impuse de normele igienico -

sanitare şi de protecţia mediului. 

                       (2) Colectarea deşeurilor se va efectua după cum urmează :  

(a) Deşeuri menajere si cele asimilabile acestora: 
       - la casele individuale  -  o data pe saptamana pentru fiecare tip de deseu 
colectat selectiv, respectiv deseu organic si deseu rezidual ; 
       - la agenti economici se va realiza o data pe saptamana de la unitatile mari , 
scoli, institutii publice, agenti economici. 

(b) Deşeuri stradale: 
           Maturatul si strangerea deşeurilor stradale pe drumuri , uliţe locuri 
nepermise . etc. se va stabili de la caz la caz .  

          (3) In fiecare luna, anexat la factura, operatorul serviciului de 
salubritate va prezenta utilizatorului modificarea programului de efectuare a 
prestatiei pentru luna urmatoare, cu specificarea ritmului de colectare. 
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          (4) Prestatia se va efectua de preferinta pe timp de zi, iar in functie de 
necesitati şi dupa – amiaza . 

II. 3 Transportul deşeurilor 
Art. 9. (1) Colectarea si transportul deşeurilor se vor realiza folosind 

autovehicule compatibile cu sistemul de precolectare si in functie de tipul 
deseurilor. 

 (2) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât să nu existe posibilitatea 
împrăştierii deşeurilor pe calea publică. Încărcarea acestora în vehiculele care le 
transportă se va face direct din recipienţi, fiind interzisa răsturnarea continutului 
recipienţiilor pe stradă , drumuri comunale , uliţe in vederea reincarcarii manuale. 

 (3) Personalul care deserveste mijloacele auto folosite pentru transportul de 
deseuri trebuie sa fie instruit pentru efectuarea acestuia in conditii de siguranta, 
sa detina toate documentele de insotire si sa nu abandoneze deseurile pe traseu.  

(4) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus 
risc pentru sanatatea populatiei si a mediului.  

II. 4. Tratarea si valorificarea deşeurilor 
Art. 10. Prestatorul serviciului de salubritate de pe raza comunei Căneşti, 

beneficiar al materialelor recuperate la precolectare sau prin sortare din deşeurile 
urbane, asigură transportul corespunzător tipului de materiale sortate la depozitul 
propriu de stocare a acestor materiale. Depozitele de stocare a materialelor 
recuperate trebuie să îndeplinească condiţiile impuse de protecţia mediului şi de 
protejare a sănătăţii oamenilor. 

Art. 11. In cadrul depozitului vor fi acceptate numai deşeurile de tip rural si 
cele asimilabile cu acestea, aduse în mijloace de transport autorizate. 

Deşeurile neutralizate provenite de la producătorii de deşeuri toxice şi 
periculoase sau provenite din activitatea de construcţii vor putea fi depozitate cu 
acceptul operatorilor depozitului, numai însoţite de avizul Agentiei de Protecţia 
Mediului şi al Direcţiei de Sănătate Publică. 

II. 5. Conditii privind gestionarea fiecarui tip de deşeuri 

Art. 12. Deşeuri compostabile (fermentabile) 

(1) Deşeurile compostabile sunt fractiuni de origine organica provenite din 
activitatea casnica si din alte surse si cuprind: resturi de bucatarie (resturi 
de legume, coji si resturi din fructe, coji de oua, zat de cafea si de ceai cu 
pungi de filtru, hartie de bucatarie si hartie de ziar in cantitati mici, resturi 
de mancare), resturi de gradina (tufisuri, frunze, iarba, flori uscate etc.), 
resturi verzi provenite din spatii verzi de pe marginea drumurilor (resturi 
de copaci si arbusti, crengi, frunze), resturi organice.  

Art. 13. Deşeuri stradale 
(1) Deşeurile stradale provin din activitatea cotidiana a populatiei, de la 
spatiile verzi, de la animale, din depunerea de substante solide din 
atmosfera sau din alte activitati specifice cailor de circulatie publica.  

 (2) Evacuarea deşeurilor stradale se realizează prin colectarea recipienţilor 
stradali, măturarea manuala a spaţiilor publice , etc. de pe raza comunei 
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Căneşti, conform graficului de salubrizare a localităţii, stabilit de Primăria 
comunei Căneşti . 

(4) Deşeurile stradale rezultate din activitatea de intretinere si amenajare a 
zonelor verzi (crengi, frunze, iarba, etc) vor fi evacuate si tratate in acelasi fel 
ca si deşeurile compostabile. 

Art. 14. Deşeuri de ambalaje 

(1) Deşeurile de ambalaje sunt constituite din deşeuri de hartie si carton, 
sticla, PET si materiale plastice, metale, textile.  

(2) Deseurile de hartie, sticla alba si colorata si plasticul vor fi colectate in 
cele 6 puncte de precolectare prevazute cu containere standardizate in 
vederea valorificarii ulterioare. 

(3) Este interzisa depozitarea deşeurilor de ambalaje langa containerele 
specializate, precum si aruncarea altor categorii de deşeuri in acesti 
recipienti. 

(4) In cazul deşeurilor de sticla, pentru evitarea zgomotului este permisa 
aruncarea sticlei in containere , pe cat posibil silentios.  

Art. 15. Uleiuri uzate, baterii si acumulatori, anvelope uzate  

(1) Persoanele fizice si juridice care detin uleiuri uzate sunt obligate sa 
predea cu titlu gratuit intreaga cantitate persoanelor juridice autorizate sa 
desfasoare activitati de colectare a uleiurilor uzate (de exemplu statiile de 
distributie a carburantilor). Este interzisa abandonarea, evacuarea pe sol 
sau depozitarea uleiurilor uzate in punctele de precolectare a deşeurilor 
urbane. 

(2) Persoanele fizice si juridice care detin mijloace de transport sau utilaje 
echipate cu baterii si/sau acumulatori pentru autovehicule au obligatia sa 
predea bateriile si/sau acumulatorii uzati cu electrolitul si componentele 
solide continute persoanelor juridice care comercializeaza baterii si/sau 
acumulatori pentru autovehicule ori persoanelor juridice care desfasoara 
activitate de colectare sau de valorificare a acestora. 

Se interzice persoanelor fizice si juridice: 

a) abandonarea bateriilor si a acumulatorilor uzati sau a componentelor solide ale 
acestora in punctele de precolectare a deşeurilor rurale pe vaile paraielor, pe 
drumuri sau alte locuri neautorizate; 
b) deversarea electrolitului din acumulatorii uzati pentru autovehicule pe sol, in 
apele de suprafata, apele subterane si in sistemele de canalizare; 
c) deteriorarea carcaselor bateriilor si ale acumulatorilor uzati. 

(3) Persoanele fizice si persoanele juridice care detin anvelope uzate au 
urmatoarele obligatii: 

                  a) să nu le abandoneze pe sol, prin ingropare, in apele de suprafata  
                  b) să nu le incinereze decat in conditiile prevazute in Hotararea 
Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
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                 c) să le predea persoanelor juridice care comercializeaza anvelope noi 
si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii ori persoanelor juridice autorizate sa le 
colecteze si/sau sa le valorifice conform legislatiei in vigoare. 

(4) Persoanele juridice care comercializeaza anvelope noi si/sau anvelope uzate 
destinate reutilizarii sunt obligate: 

                 a) să preia anvelopele uzate de acelasi tip si in aceeasi cantitate cu cele 
comercializate, aduse de cumparatorul final; 

b) să asigure capacitati de depozitare corespunzatoare pentru 
anvelopele uzate preluate; 
c) să predea anvelopele uzate preluate persoanelor juridice care 
introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate 
reutilizarii ori persoanelor juridice catre care acestea au transferat 
obligatiile. 

(5) Persoanele juridice care desfasoara activitatea de colectare a anvelopelor 
uzate sunt obligate: 

a) să sorteze si sa depoziteze, pe suprafete betonate inchise anvelopele 
uzate colectate, separat, in doua categorii: anvelope uzate destinate 
reutilizarii si anvelope uzate nereutilizabile; 
b) să predea anvelopele uzate destinate reutilizarii persoanelor juridice 
care comercializeaza astfel de anvelope sau persoanelor juridice care 
desfasoara activitatea de resapare; 
c) să predea anvelopele uzate nereutilizabile persoanelor juridice care 
desfasoara activitatea de reciclare, valorificare termoenergetica sau le 
refolosesc ca atare. 

Art. 16. Deşeuri de echipamente electrice si electronice (DEEE) 

(1) Deseuri de echipamente electrice si electronice sau DEEE - 
componentele, subansamblele si produsele consumabile, parte integranta 
a echipamentelor electrice si electronice care funcţioneaza pe bază de 
curenţi electrici sau câmpuri electromagnetice şi a echipamentelor de 
generare, transport şi de măsurare a acestor curenţi şi câmpuri, în 
momentul în care acestea devin deşeuri; 

(2) Autoritatea administratiei publice locale va amenaja cel putin un punct 
de colectare la nivelul comunei in vederea colectarii separate a DEEE de 
la gospodariile particulare.  

(3) In vederea colectarii selective a DEEE provenite de la gospodariile 
particulare, producatorii trebuie sa asigure infiintarea de puncte de 
colectare;  

(4) In vederea reducerii cantitatii de DEEE eliminate ca deseuri comunale 
nesortate si pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare selectiva, 
posesorii trebuie sa predea DEEE pe care le detin la punctele de colectare 
constituite in acest scop. 

(5) Punctele de colectare se amplasează în locuri şi la distanţe care să 
asigure un acces usor, ţinând seama în special de densitatea populaţiei. 
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(6) Punctele de colectare au obligatia de a prelua DEEE de la posesorii finali 
si distribuitori gratuit sau contra unei compensatii care tine seama de 
valoarea componentelor reutilizabile din componenta acestora. 

(7) Distribuitorii care introduc pe piata noi produse sunt obligati sa asigure 
conditii pentru preluarea DEEE gratuit sau contra unei compensatii care 
tine seama de valoarea componentelor reutilizabile.  

(8) Luand in consideratie normele in materie de sanatate si securitate, DEEE 
care prezinta riscuri prin contaminare pentru securitatea si sanatatea 
personalului din punctele de colectare pot fi refuzate la colectare. 

(9) Pentru alte tipuri de DEEE decat cele provenite de la gospodariile 
particulare, producatorii sunt obligati sa asigure colectarea acestor 
deseuri. 

Art. 17. Deşeuri voluminoase  

1) Deşeurile voluminoase sunt deşeuri solide de dimensiuni mari (volum pana 
la 2 mc si cu dimensiuni care nu depasesc 3 mc: mobilier, obiecte de uz 
casnic etc.), care nu pot fi preluate cu sistemele obisnuite de precolectare 
sau colectare a deşeurilor urbane. 

2) Deşeurile voluminoase vor fi ridicate periodic si transportate de prestatorul 
de servicii de salubritate responsabil cu gestionarea deşeurilor din 
perimetrul respectiv, contra cost. 

3) Ridicarea deşeurilor voluminoase trebuie solicitata la prestatorul de servicii 
de salubritate, specificându-se caracteristicile sale. Deseul voluminos care 
nu a fost anuntat la prestator nu poate fi depus in strada. Prestatorul 
stabileste si confirma data si ora ridicarii, avand obligatia sa le respecte. 

4) Deşeurile voluminoase trebuie pregătite şi aşezate într-un loc unde poate 
ajunge mijlocul de transport. Dacă acest lucru nu se poate îndeplini, spaţiul 
fiind limitat, obiectele vor fi depuse în momentul sosirii maşinii, direct în 
stradă, astfel încat să nu incomodeze circulaţia. 

         Art. 18.  Deşeuri din constructii si demolari 

(1) Deşeurile din constructii si demolari sunt deşeuri solide (zidarie, moloz, 
material lemnos, metale etc.) provenite de la constructii noi, de la demolarea 
sau reconstructia cladirilor existente si/sau de la alte structuri de 
constructii. 

(2) Este interzisa abandonarea si depozitarea deşeurilor din constructii si 
demolari in recipientii din punctele de precolectare a deşeurilor urbane sau 
pe domeniul public. Producătorii de deşeuri din constructii si demolari au 
obligatia sa precolecteze aceste deşeuri in recipienti pusi la dispozitie de 
către prestatorul de servicii de salubritate, in baza unei solicitari. 

(3) In vederea depozitarii, deşeurile vor fi neutralizate (prin maruntire si 



Pagină 21 din 35 
 

separarea componentelor incarcate toxic si a celor refolosibile) prin grija 
producatorului de deşeuri de acest tip, pe baza tehnologiilor speciale 
aprobate de Inspectoratul de Protecţia Mediului si Inspectoratul de Sănătate 
Publica. 

(4) Deşeurile vor fi ridicate si transportate de producatorul de deşeuri sau de 
prestatorul de servicii de salubritate responsabil cu gestionarea deşeurilor 
din perimetrul respectiv, contra cost. 

(5) Depozitarea deşeurilor neutralizate se face cu respectarea condiţiilor impuse 
de tehnologia de depozitare controlata, intr-o locatie stabilita de autoritatea 
locala. 

Art. 19. Deşeuri din metale feroase si neferoase  

(1) In vederea valorificarii ulterioare, deşeurile din metale feroase si neferoase se 
vor precolecta, numai in spatii special amenajate de catre agentii economici 
specializati, stabilite de autoritatea locala, prevazute cu containere 
standardizate, marcate corespunzator sau vor fi predate agentilor economici 
specializati in valorificarea acestor materiale. 

(2) Este interzisa abandonarea si depozitarea deşeurilor din metale feroase si 
neferoase in recipientii din punctele de precolectare a deşeurilor urbane sau 
pe domeniul public. 

Art. 20. Deşeuri periculoase 

(1) Deşeurile periculoase sunt deşeurile toxice, inflamabile, explozibile, 
infectioase, corozive, radioactive sau de alta natura care daca nu sunt 
gestionate corespunzator, afecteaza echilibrul ecosistemelor (ex. otravuri, 
acizi, vopseluri, substante de protectie a plantelor si alte substante chimice, 
deşeuri medicale, precum si deşeuri care contin aceste substante). 

(2) Este interzisa abandonarea, evacuarea, deversarea si depozitarea acestor 
deşeuri in recipientii din punctele de precolectare a deşeurilor urbane sau pe 
domeniul public.  

(3) Medicamentele vechi din domeniul casnic, rezultate din ingrijiri medicale la 
domicililul pacientului sau cele rezultate din activitatea cabinetelor medicale 
individuale private amplasate in cladiri de locuit urmeaza circuitul 
deseurilor cu risc conform reglementarilor specifice in vigoare (colectare 
etansa, incinerare in unitati acreditate sau pot fi preluate prin farmacii).  

CAPITOLUL III: - Drepturi si obligaţii in domeniul gestiunii deşeurilor  

III.1. Drepturile si obligaţiile producătorilor de deşeuri: 

Art. 21. Producătorii de deşeuri  de pe raza comunei au urmatoarele 
drepturi: 

a) de a beneficia pe baza de contract de serviciile de salubrizare conform 
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prezentelor norme; 

b) de a li se presta serviciile de salubrizare la nivelurile stabilite in 
contractul incheiat cu operatorul de servicii de salubrizare; 

c) de a contesta facturile cand constata incalcarea prevederilor contractuale; 

d) de a fi informati despre modul de functionare a serviciilor de salubrizare, 
despre deciziile luate in legatura cu aceste servicii de catre Consiliul 
Local, A.N.R.S.C. sau de catre operator, dupa caz; 

e) de a primi raspuns in maximum 30 de zile la sesizarile adresate 
operatorului sau Primariei comunei Căneşti cu privire la neindeplinirea 
unor conditii contractuale. 

Art. 22. Producătorii de deşeuri de pe raza comunei, persoane fizice sau 
juridice, sunt obligaţi: 

a) să incheie un contract de prestari servicii pentru indepartarea deşeurilor 
urbane, cu operatorul de servicii de salubritate cu care Primăria comunei 
Căneşti a incheiat contractul de salubrizare. 

b) in conformitate cu sistemul de colectare stabilit de Primăria comunei 
Căneşti, producătorii de deşeuri sunt obligati să precolecteze deşeurile în 
recipienţii standardizaţi, achizitionati de către autoritatea locala si/sau 
generatorii de deseuri. 

c) agenţii economici şi instituţiile publice vor precolecta deşeurile în 
recipiente de precolectare închiriate si/sau cumpărate de la operatorul 
serviciului public de salubrizare, fiind interzisa utilizarea recipienţilor 
altor persoane fizice sau juridice. Recipientii de precolectare pot fi 
cumparati si de la alti agenti economici cu obligatia de a fi compatibili cu 
modelul standardizat folosit de operatorul serviciului public de 
salubrizare. 

d) sa detina recipienti pentru colectarea deşeurilor, amplasati in punctele de 
precolectare special amenajate, autorizate de Primăria comunei Căneşti. 
Intreţinerea in stare salubra, inclusiv imprejmuirea cu material vegetal si 
dezinsecţia punctelor de precolectare revine persoanelor fizice sau juridice 
în folosinţa cărora se află aceste spaţii. 

e) sa nu schimbe destinatia platformelor care au fost construite pentru 
colectarea deşeurilor. 

f) in cazul operatiei de precolectare, să opereze în condiţii de maximă 
siguranţă din punct de vedere al sănătăţii oamenilor şi protecţiei 
mediului, să nu producă poluare fonică sau miros neplăcut. Recipientii 
vor fi umpluti fara a se depasi capacitatea de depozitare, fiind obligatorie 
inchiderea acestora cu capac. Se interzice arderea deşeurilor in recipientii 
de colectare. 
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g) să preselecteze deşeurile şi să le depoziteze în recipientele special 
destinate fiecărui tip de deşeuri (deşeuri compostabile, hârtie - carton, 
cauciuc, sticlă, materiale plastice, etc), cu respectarea prevederilor 
prezentelor norme. 

h) sa nu arunce sau sa depoziteze pe străzi, in caminele de canalizare, pe 
terenuri virane, în coşurile pentru hârtii amplasate pe domeniul public 
sau în locuri publice, deşeurile menajere sau alte reziduuri şi obiecte de 
uz casnic. 

i) să nu depoziteze în recipientele prevăzute pentru deşeuri urbane 
substanţe periculoase care provin din procese tehnologice şi fac obiectul 
unor tratamente speciale avizate de Agentia de Protecţia Mediului si/sau 
Directia de Protecţia Mediului. 

 Persoanele fizice si juridice vor suporta daunele pentru pagubele provocate 
de deşeurile inflamabile, explozive, corozive, toxice sau surse de infectii, care sunt 
introduse in recipientii pusi la dispozitie. 

III. 2. Drepturile si obligaţiile prestatorului de servicii in domeniul gestiunii 
deşeurilor 

Art. 23. Prestatorul de servicii de salubritate care execută operaţii de 
colectare şi transport a deşeurilor urbane are urmatoarele drepturi: 

a) de a solicita aprobarea si actualizarea tarifului in raport cu influentele 
asupra valorilor elementelor sale componente; 

b) de a factura si de a incasa lunar tariful pentru serviciul public de 
salubrizare in conformitate cu prevederile contractului incheiat cu 
autoritatea publica locala; 

c) sa aplice majorari de intarziere in cazul neachitarii facturilor la termen; 

d) de a refuza colectarea si transportul deseurilor precolectate 
necorespunzator si a celor provenite de la generatorii care nu au incheiat 
contracte de prestari servicii cu operatorul de salubrizare si de a anunta 
autoritatea locala. 

Art. 24. Prestatorul de servicii de salubritate care execută operaţii de 
colectare şi transport a deşeurilor urbane are urmatoarele obligatii: 

a)  sa detina: 

1. autorizatia de functionare eliberata de ANRSC, potrivit legii; 
2. autorizatia eliberata de autoritatea teritoriala pentru protectia 

mediului; 
3. orice alte avize sau autorizatii impuse de lege. 

b) să asigure accesibilitate egală la serviciul public de salubritate tuturor 
persoanelor fizice si juridice, fără discriminare, prin încheierea de 
contracte de prestări de servicii cu toţi producătorii de deşeuri din 
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comuna; 

c) sa respecte orarul de functionare pe ore si zile, conform graficului de 
colectare si transport a deseurilor, avizat de autoritatea locala; 

d) sa nu abandoneze deseurile pe traseu; 

e) sa intretina etichetele de identificare a tipurilor de recipiente de colectare 
(pubele, containere), pe toata durata derularii contractului; 

f) sa respecte prevederile actelor legislative emise la nivel local (de exemplu 
"Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de 
salubrizare al comunei Căneşti, “Normele de salubrizare ale comunei 
Căneşti” si national. 

g) personalul care efectuează colectarea deşeurilor urbane este obligat să 
manevreze recipienţii cu grijă pentru a evita deteriorarea lor, precum şi 
producerea prafului sau răspândirea deşeurilor în afara autovehicului. sa 
vegheze la evacuarea in intregime a deşeurilor din punctele de 
precolectare si sa dezinfecteze punctele de precolectare (platforme 
exterioare, recipienti). 

h) sa colecteze si sa transporte deşeurile compostabile la statia de tratare 
(statia de compost); 

i) autovehiculele care transportă deşeurile urbane vor trebui să aibă un 
aspect îngrijit, sa fie acoperite şi prevăzute cu dispozitive de golire 
automată, compatibile cu sistemul de precolectare a deşeurilor. Se 
interzice utilizarea în alte scopuri a vehiculelor destinate transportului 
deşeurilor urbane  

j) starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulaţiei 
prin localitate; acestea nu trebuie să prezinte scurgeri de lubrifianţi sau 
carburanţi şi trebuie să prezinte o perfectă etanşeitate a benelor de 
încărcare. Este obligatorie inscriptionarea autovehiculelor cu emblema 
firmei prestatoare. 

Art. 25. Agenţii economici care execută operaţii de colectare a deşeurilor 
reciclabile au urmatoarele obligatii: 

(a) operatorul serviciului public de salubrizare de pe raza comunei 
Căneşti are exclusivitate in colectarea si transportul deseurilor reciclabile rezultate 
din cele 6 puncte de precolectare prevazute in prezentele norme. 

(b) agenţii economici care realizează operatiuni de colectare a deşeurilor 
industriale reciclabile (deşeuri metalice feroase, hartie, materiale plastice, sticla, 
acumulatori auto uzati, deşeuri de cauciuc, deşeuri textile) pe raza comunei 
Căneşti, provenite de la persoanele fizice si juridice isi pot desfasura activitatea 
numai pe baza autorizaţiei de colectare emisa de Instituţia Prefectului – judeţul 
Buzău , cu avizul Primariei comunei Căneşti.  
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In vederea acordarii avizului, agenţii economici vor intocmi un dosar cu 
urmatorul continut: 

• Cerere de acordare a avizului; 
• Extras din statutul societatii comerciale solicitante, autentificat din 

care sa rezulte obiectul de activitate; 
• Copie dupa certificatul de inregistrare si de pe codul fiscal ; 

 
                    Memoriu tehnic care sa contina:   

- adresa punctelor de colectare; 
- plan de situatie ; 
- modalitatea de colectare ; 
- provenienta deseurilor ; 
- tipul de deseuri ; 

• Punctele de colectare sunt declarate la oficiul registrului comertului; 
• Punctele de colectare sunt autorizate din punct de vedere al protectiei 

mediului si al sanatatii populatiei; 
• Grupul de deşeuri industriale reciclabile pentru care solicita aviz; 
• Dovada ca detin in proprietate mijloace de cantarire verificate 

metrologic; 
• Dovada ca detin in proprietate sau in folosinta (inchiriere, concesiune, 

etc) spatiul corespunzator desfasurarii activitatii; 
• Chitanta care sa ateste achitarea taxei de avizare. 

(c) agenţii economici care realizează operatiuni de colectare a deşeurilor 
industriale reciclabile, pe raza comunei Căneşti, provenite de la persoanele fizice si 
juridice au obligatia sa raporteze si sa furnizeze trimestrial Primariei comunei 
Căneşti date cu privire la cantitatea de deşeuri colectata si tipul acestora. 

(d) sa detina spatii de depozitare pentru deşeurile refolosibile dotate 
corespunzator si cu personal suficient numeric pentru desfasurarea activitatii in 
conditii de protecţia mediului si protejarea sanatatii populatiei. Este de asemenea 
obligatorie afisarea programului de lucru. 

Art. 26. Agenţii economici care realizează operaţiuni de valorificare a 
deşeurilor reciclabile pot desfasura aceasta activitate numai pe baza de autorizaţie 
de valorificare, emisa de Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor aflata in 
subordinea Ministerului Economiei si Comertului. 

III.3. Drepturile si obligatiile administratiei publice locale in domeniul 
gestiunii deseurilor: 

Art. 27. Autoritatea publică locală are urmatoarele drepturi: 

a) de a aproba ajustarile de tarif propuse de operatorul de servicii publice de 
salubrizare; 

b) de a sanctiona operatorul de servicii publice de salubrizare in cazul in care 
acesta nu opereaza la parametrii de eficienta la care s-a obligat; 
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c) de a stabili programele de reabilitare, extindere si modernizare a dotarilor 
existente; 

d) de a media conflictele dintre utilizatori si prestatorul de servicii publice de 
salubrizare la cererea uneia dintre parti. 

Art. 28. Autoritatea publică locală are urmatoarele obligatii: 
a) sa stabileasca strategia de dezvoltare în domeniul salubrizării localităţii, ţinând 
seama de specificul local, de planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului; 

b) sa implementeze sistemul de management integrat al deşeurilor urbane; 

c) sa asigure masurile necesare pentru protecţia sanatatii publice, pentru 
conservarea si protecţia mediului, pentru prevenirea poluarii accidentale a 
mediului, a surselor sau cursurilor de apa prin depozitarea necontrolata a 
deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetateni; sa monitorizeze 
activitatea prestatorilor de servicii publice de salubrizare şi sa urmăreasca 
eficientizarea şi modernizarea continuă a acestor servicii; 

d) sa aprobe actualizarea tarifului pentru serviciul public de salubrizare şi sa 
urmareasca corespondenţa acestuia cu calitatea serviciilor de salubrizare, precum 
şi asigurarea accesibilităţii fără discriminare a tuturor cetăţenilor la serviciile de 
salubrizare; 

e) sa hotarasca incetarea contractului de salubrizare incheiat cu prestatorul de 
servicii, in cazul nerespectarii conditiilor contractuale sau efectuarii unor servicii 
nesatisfacatoare. 

CAPITOLUL IV: Intreţinerea curăţeniei in localitate 

Art. 29. Asigurarea si pastrarea curăţeniei in localitate este o obligatie 
fundamentala a administraţiei publice locale, precum si a persoanelor fizice si 
juridice. Administraţia publica locala raspunde de organizarea, conducerea, 
indrumarea, coordonarea si controlul intregii activitati de intretinere a curăţeniei 
in localitate prin: 

A. asigurarea curăţeniei străzilor, pietelor si a celorlalte locuri publice prin: 

§ măturatul manual sau mecanic ori de cate ori este nevoie; 
§ curăţatul rigolelor şi degajarea gurilor de scurgere a apelor meteorice; 
§ curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi. 

B. organizarea de actiuni pentru salubrizarea si igiena localitatii, in 
colaborare cu  unitatiile de invatamant, organizatiile 
nonguvernamentale, agenti economici, persoane fizice, etc; 

C. intocmirea unui plan de acţiune în colaborare cu Directia de Sănătate 
Publica, privind activitatile speciale de salubrizare, ecarisare, dezinfecţie, 
dezinsecţie, precum si contractarea unor operatori specializaţi pentru 
efectuarea acestor activităţi. 
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 Actitivitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare presupun 
urmatorul ciclu de operatii: 

a. stabilirea obiectivelor unde urmeaza sa se aplice procedura; 
b. stabilirea materialelor si a substantelor ce urmeaza a fi folosite; 
c. stabilirea utilajelor si a echipamentelor folosite; 
d. stabilirea echipamentelor de protectie; 
e. confirmarea prestatiei. 

Dezinsectia se efectueaza in urmatoarele locuri: 
• cladiri ale institutiilor publice; 
• parcuri, cimitire, maluri de lac; 
• pe suprafetele parcurilor, cimitirelor, spatiilor verzi si malurilor de lac; 

Dezinfectia se efectueaza in urmatoarele locuri: 
• unitati de invatamant si sanitare aflate in subordinea autoritatilor 

administratiei publice locale; 
• in locurile in care exista focare declarate care pun in pericol sanatatea 

oamenilor si animalelor. 

Deratizarea se efectueaza in urmatoarele locuri: 
• cladiri ale institutiilor publice; 

Art. 30. Gestionarea deşeurilor stradale se va face in conformitate cu 
prevederile art. 19 din prezentele Norme de salubrizare. 

IV. I. Obligaţiile si responsabilităţile persoanelor fizice si juridice 

Art. 31. Instituţiile, societăţile comerciale, deţinătorii de imobile indiferent 
de destinatie si toţi cetăţenii in general au următoarele obligaţii cu privire la 
întreţinerea si păstrarea curăţeniei clădirilor, locuinţelor, anexelor 
gospodăreşti, incintelor, împrejmuirilor acestora, arterelor de circulaţie, 
locurilor publice si cu privire la menţinerea esteticii comunei:  

(a) să execute, în condiţiile prevăzute de lege, lucrările de întreţinere, reparare si 
conservare a imobilelor si anexelor ; 

(b) să asigure, potrivit legii, zugrăvirea si vopsirea parţilor exterioare ale clădirilor, 
înlocuirea jgheaburilor si burlanelor degradate, precum si efectuarea celorlalte 
lucrări de reparaţii si de întreţinere la faţadele imobilelor. Persoanele juridice care 
deţin spatii de locuit sunt obligate sa procedeze similar persoanelor fizice;  

(c) să nu instaleze jgheaburi  burlane si canalizari în alte locuri decât cele 
destinate prin construcţie sau proiectul de modificare a construcţiei si sa nu le 
modifice pe cele existente fără aprobare; scurgerea, deversarea apelor pluviale şi 
menajere pe drmuri in santuri exterioare proprietatii constituie contraventie; 

(d) să nu deterioreze si sa nu murdărească porţile, gardurile, jgheaburile, 
burlanele si faţadele clădirilor; sa nu monteze garduri din sârma ghimpata sau 
improvizaţii de garduri din diferite materiale; 

(e) să nu folosească hârtii, cârpe, scânduri sau tabla în locul geamurilor lipsa la 
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uşile si ferestrele exterioare;  

(f) să aplice pe fiecare imobil, în loc vizibil, tăbliţe tipizate cu numărul de casa;  

(g) să întreţină curăţenia si igiena în imobile si anexele acestora, in curţi, grădini, 
alte terenuri pe care le deţin si în perimetrul acestora;  

(h) să menţină curăţenia spaţiilor de pe domeniul public, fiind interzisă efectuarea 
de reparaţii care pot produce scurgerea uleiurilor sau carburanţilor. De asemenea 
este interzisă spălarea autovehiculelor cu apă curentă sau detergenţi; 

(i) să îngrijească pomii, florile, peluzele si alte plantaţii din fata si perimetrul 
imobilelor pe care le deţin si în curţi si sa le reamenajeze pe cele degradate; 

(j) să asigure si sa menţină curăţenia drumurilor, a locurilor de parcare pe care le 
deţin sau le folosesc si a drumurilor până la ax, în cazul în care nu sunt cuprinse 
în graficele de salubrizare; 

(k) să păstreze curăţenia si ordinea pe străzi, săli de spectacole si în alte locuri 
publice ;  

(l) să păstreze în buna stare de folosinţa si sa nu degradeze băncile, coşurile 
pentru hârtii, indicatoarele, panourile de afişaj, si alte asemenea dotări si mobilier 
rural amplasate pe străzi/drumuri si în alte locuri publice. 

(m) să efectueze, prin unităţile de specialitate, lucrările de deratizare, dezinfecţie si 
dezinsecţie, în termen de 5 zile de la constatarea apariţiei rozătoarelor, insectelor 
sau germenilor patogeni; 

(n) sa intretina santurile si rigolele, din perimetrul proprietatilor pe care le detin 
prin curăţarea de vegetaţie, aluviuni şi deşeuri menajere; 

(o) să curăţe vegetaţia crescută necorespunzător pe proprietăţile pe care le deţin 
precum şi pe împrejmuirile acestora (garduri) şi să toaleteze copacii aflaţi pe limita 
proprietăţii, care prin coronamentul lor afectează accesul vehiculelor pe drumurile 
publice; 

(p) sa nu realizeze imprejmuiri improvizate in jurul imobilelor ; 

(q) sa nu blocheze si sa nu amplaseze obstacole pe platforma drumului deschisa 
circulatiei publice. 

Art. 32. Persoanele juridice si persoanele fizice autorizate sa execute lucrări 
de construcţii, reparaţii si demolări la clădiri, instalaţii tehnico-edilitare sau 
întreţinere a acestora au următoarele obligaţii:  

(a) sa împrejmuiască incintele de construcţii, şantierul lucrărilor în execuţie si sa 
ia masuri de întreţinere corespunzătoare a împrejmuirilor în conformitate cu 
proiectul de organizare de şantier autorizat;  

(b)  sa depoziteze ordonat toate materialele aprovizionate, inclusiv cele rezultate 
din demolare sau săpături, în interiorul incintelor aprobate;  
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(c) sa evacueze de îndată din zonele în lucru pământul, molozul si alte reziduuri, 
sa le transporte numai pe traseele si la locurile stabilite în acest scop (aviz 
Primarie); 

(d) sa asigure curăţirea (inclusiv a roţilor), încărcarea si etanşarea vehiculelor la 
ieşirea din zona construibila, din staţiile de betoane sau alte asemenea locuri 
pentru a nu murdari străzile si drumurile publice prin împrăştierea încărcăturii;  

(e) sa menţină ordinea si curăţenia pe caile publice din zona de construcţii, 
inclusiv a părţilor din calea publica care sunt cuprinse în incinta acesteia; 

(f) sa nu depoziteze pământ, moloz, betoane si resturi de materiale decat in 
locurile stabilite de Primăria comunei Căneşti;  

(g) sa amenajeze drum de acces în interiorul şantierului si până la strada, înainte 
de începerea construcţiei pentru a se evita murdărirea străzilor;  

(h) sa evite producerea si răspândirea prafului, prin stropirea cu apa a părţilor din 
clădirea în curs de demolare si a molozului încărcat în vehicule; 

(i) sa instaleze la loc vizibil, până la închiderea şantierului, un panou pe care sa 
fie inscripţionate: denumirea lucrării si termenul de finalizare; proiectantul, 
beneficiarul si executantul, cu precizarea sediului si numărului de telefon al 
fiecăruia; numele responsabilului de şantier; numărul autorizaţiei de construire. 
De asemenea sunt obligaţi sa asigure semnalizarea optica corespunzătoare a 
lucrărilor. 

Art. 33. Agenţii economici care desfăşoară activităţi comerciale si de 
prestări servicii, indiferent de forma de organizare si personalul angajat sunt 
obligaţi: 

(a) să amplaseze la fiecare intrare un cos pentru ambalaje si ţigări; 

(b) să asigure ordinea si curăţenia permanenta a localurilor si spatiilor exterioare 
aferente în care îşi desfăşoară activitatea si a locurilor de depozitare a mărfurilor si 
ambalajelor;  

(c) să nu depoziteze pe drumuri/uliţe sau pe partea carosabila marfuri, ambalaje, 
materiale de orice fel, precum si alte obiecte care dauneaza aspectului estetic si 
urbanistic general sau care impiedica desfasurarea in conditii normale a traficului;  

(d) să întreţină în stare de curăţenie , utilajele, mobilierul comercial si reclamele 
publicitare;  

(e) să asigure personalului angajat o ţinuta vestimentara adecvata specificului de 
activitate, în perfecta stare de curăţenie;  

(f) să nu expuna mărfuri în afara spaţiului comercial pe terenuri proprietate 
privată care au deschidere spre zone publice. Pe aceste terenuri pot fi expuse 
mărfuri numai in conditiile delimitării si imprejmuirii – conform prevederilor legale 
- a terenului proprietate privata; 

Art. 34. In scopul menţinerii curăţeniei, asigurării fluentei circulaţiei, al 
creşterii nivelului estetic si de confort al comunei se interzice:  
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(a) aruncarea sau depozitarea pe străzi/drumuri (ulite), pe terenuri virane, 
malurile râurilor, sau în oricare alte locuri publice neautorizate a gunoaielor 
menajere, a altor reziduri si gunoaie de orice fel;  

(b) deversarea apelor uzate din imobile (locuinţe sau spatii cu alta destinaţie) pe 
străzi, precum si aruncarea gunoiului maturat de pe trotuare, în rigole sau pe 
carosabil;  

(c) depozitarea pe , terenuri virane a materialelor de orice fel, ca: utilaje, caroserii, 
remorci, rulote, mărfuri, ambalaje, tonete, mese, grătare, materiale de 
construcţii si altele; 

(d) materialele aflate pe arterele de circulaţie în condiţiile prezentului articol vor fi 
considerate abandonate si pe baza procesului verbal încheiat de agentul 
constatator vor putea fi ridicate si transportate de către Primaria comunei 
Căneşti. În procesul verbal încheiat de agentul constatator se vor prevedea: 
data si locul ridicării materialelor, felul si cantitatea acestora si locul de 
depozitare. Proprietarii sau administratorii materialelor le vor putea ridica de la 
locul depozitarii, în termen de maxim 15 zile de la data încheierii procesului 
verbal, după achitarea amenzii, a cheltuielilor de transport si depozitare. Daca 
în termenul prevăzut la alineatul precedent materialele nu vor fi revendicate, 
acestea vor putea fi valorificate la preturile legale, iar sumele rezultate se vor 
vărsa la bugetul local, după scăderea cheltuielilor societăţii prestatoare. 

(e) degradarea sau murdărirea, monumentelor si mobilierului rural de pe raza 
comunei Căneşti; 

(f) degradarea drumurilor publice asfaltate sau neasfaltate, aleilor, rigolelor, 
şanţurilor, podurilor şi podeţelor de acces la proprietăţi; 

(g) accesul, staţionarea si circulaţia autovehiculelor pe drumuri si zone verzi, cu 
excepţia locurilor semnalizate ca atare, precum si spălarea lor pe drumuri , în 
locurile publice;  

(h) repararea autovehiculelor pe spatiile aparţinând domeniului public;  

(i) staţionarea pe drumuri/uliţe a autovehiculelor care aprovizionează agenţii 
economici, amplasarea containerelor cu sau fără marfa pe trotuare, pe 
carosabilul drumurilor sau pe zonele verzi;  

(j) menţinerea unor firme sau reclame deteriorate, inestetice, incomplete sau 
depăşite pe faţadele sau acoperişurile imobilelor, în vitrinele magazinelor sau 
amplasate pe drumuri , uliţe , etc. ; 

(k) ocuparea de teren - domeniu public sau privat - pentru construcţii sau 
includerea unor suprafeţe de teren - domeniu public sau privat- în curţi 
proprietate personală; 

(l) ocuparea de teren - domeniu public sau privat - cu mobilier (tonete, tarabe, 
pupitre acoperite sau închise, mese) şi alte construcţii provizorii, pentru 
comercializarea mărfurilor, fără autorizarea Primăriei comunei Căneşti; 

(m)  ocuparea de teren domeniu public al comunei – parcări , spaţii verzi sau alte 
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locuri publice - cu autovehicule oferite spre vanzare prin afişarea de anunţuri 
publicitare (de genul "vanzare...") sau prin alte mijloace care sugerează intenţia 
de vanzare a acestora. 

(n) blocarea accesului la punctele de colectare a deşeurilor urbane cu autovehicule 
sau alte materiale; 

(o) stationarea pe locurile de parcare rezervate pentru diferite activitati ale unor 
obiective, marcate si semnalizate corespunzator. 

          Art. 35.  În vederea conservării si dezvoltării zonelor florale, spatiilor 
verzi din perimetrul comunei Căneşti se interzice:  

(a) tăierea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor ori lăstarilor 
fără aprobarea Primăriei comunei Căneşti;  

(b) distrugerea prin orice mijloace sau degradarea arborilor, puieţilor, 
lăstarilor, precum si degradarea mobilierului rural aferent; 

(c) distrugerea de zone verzi amenajate cu gazon, arbuşti, trandafiri, 
arbori, flori anuale, bienale , perene, precum si distrugerea trotuarelor, bordurilor, 
executarea de pene la borduri; 

(d) înscrierea oricăror însemne pe băncile si obiectele depuse în locurile 
publice, precum si montarea acestora de către persoane neautorizate;  

(e) fixarea pe arbori a anunţurilor de orice fel;  

(f) distrugerea marcajelor, deteriorarea potecilor, cablurilor de susţinere, 
podeţelor sau a altor dotări destinate circulaţiei turistice, precum si deteriorarea 
refugiilor si încrustarea de însemne pe trunchiurile arborilor, pe traseele turistice. 

CAPITOLUL V: Serviciul de iarna 
 

Art. 36. Operaţiunile de deszăpezire, îndepărtarea zăpezii şi gheţii se 
desfăşoară conform planului de intervenţie întocmit de Primăria comunei Căneşti. 

În vederea executării operaţiunilor de deszăpezire, Primăria comunei Căneşti 
va stabili locurile în care se vor depozita zăpada şi gheaţa îndepărtate de pe căile 
de comunicaţie. 

Art. 37. Operaţiunile care se execută în vederea îndepărtării zăpezii şi gheţii 
de pe căile de comunicaţie cuprind: 

- îndepărtarea zăpezii şi gheţii de pe căile de comunicaţie; 
- transportul zăpezii şi gheţii la locurile de depozitare special destinate şi 

amenajate; 
- împrăştierea materialelor antiderapante pe drumuri şi uliţe . 
 
V.I Obligatiile si responsabilitatile Primariei comunei Căneşti 

Art. 38. In vederea realizării operaţiunilor de deszăpezire, îndepărtare a 
zăpezii şi gheţii Primăria comunei Căneşti are următoarele obligaţii: 
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(a) sa efectueze activitatile necesare deszăpezirii pe caile publice prin : curatarea  
zapezii si a ghetii prin îndepartare, încarcarea în mijloacele de transport, 
transportul la locul de depozitare; 

(b) sa îndeparteze zapada de pe suprafetele de circulatie cu ajutorul utilajelor 
specifice la marginea caii publice;  
(c) sa imprastie materiale antiderapante astfel incat acestea sa nu afecteze starea 
îmbracamintii rutiere a mediului inconjurator; 
(d) sa amplaseze containare cu material antiderapant pe caile publice. 

V.II. Obligatiile si responsabilitatile persoanelor fizice si juridice 

Art. 39. Institutiile, agentii economici , detinatorii de imobile indiferent de 
destinatia acestora  au urmatoarele obligatii: 
(a) sa cureta zapada si gheata de pe trotuarele si rigolele din fata imobilelor pe 
care le detin sau le administreaza, pana la limita cu carosabilul; 
(b) dupa curatare, in cazul formarii poleiului, trotuarele vor fi presarate cu 
materiale antiderapante; 
(c) sa nu arunce zapada din curti pe drumuri cai de acces ; 
(d) sa nu parcheze autovehiculele pe partea carosabila, impiedicând astfel 
operatiuniile de deszapezire. 
  

CAPITOLUL VI: Tarife si facturare 
 

Art. 40. (1) Tariful practicat de prestatorul serviciilor de salubrizare este cel 
stabilit de catre Consiliul local la propunerea compartimentului salubrizare din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului cu avizul compartimentului 
contabilitate si al A.N.R.S.C.  

(2) Facturarea servicului prestat de catre prestatorul serviciilor de 
salubrizare catre generatorii de deseuri se va face dupa cum urmeaza: 

a) pentru agentii economici: la tariful stabilit de catre Consiliul local in baza 
propunerii compartimentului salubrizare /tona de deseuri; 

b) pentru populatie: la tariful stabilit de catre Consiliul local in baza propunerii 
compartimentului salubrizare/persoana/an (tariful va fi corectat cu indicele de 
producere de 0,54 tone/persoana/an). 

(3) Tariful prevazut la alin. (1) va fi actualizat in conformitate cu prevederile 
legale in vigoare si aprobat de catre Consiliul Local. 

CAPITOLUL VII: Sancţiuni 

Art. 41. Neîndeplinirea obligatiilor sau savârsirea faptelor stabilite în 
prezenta hotarâre, daca nu au fost comise în astfel de conditii, încât potrivit legii 
penale sa fie considerate infractiuni, constituie contraventii si se sanctioneaza 
dupa cum urmeaza : 

PENTRU PERSOANE FIZICE  

a) Încălcarea prevederilor art. 33. - lit. f , cu amenda de la 100 - 300 lei; 



Pagină 33 din 35 
 

b) Încălcarea prevederilor art. 24.- lit., f, g, h ;  art. 33. – lit. a, b, c, d ; e,g, h, i, j, 
k, l, m, n, o, p, q;   art. 36. - lit. b, h, n;  art. 37.-lit.a, b, d, e;  art.41   cu 
amenda de la 200 – 400 lei; 

c) Încălcarea prevederilor art. 34, art. 36. - lit. a, c, f, j, m, n, o ; cu amenda de 
la 200 - 500 lei; 

d) Încălcarea prevederilor art. 20-alin.2, art. 21-alin.2 art. 22-alin.2,art.24-lit. 
a,b, c, d, e, i, art.36 lit. e, g, i, k, l ; art. 37.- lit. c,f cu amenda de la 300 – 
900 lei; 

e) Pentru faptele menţionate la art. 33.-lit. c, l;  art.34. -lit. a-h;  art.36.- lit. a, b, 
c, e, f, g, k, l, m; art. 37-. lit. a - f; pe lângă sanctiunile prevazute se vor 
percepe si despagubiri civile conform Anexei II. 

       PENTRU PERSOANE JURIDICE  

a)  Încălcarea prevederilor art. 33. - lit. e, f;  art. 35. –lit. a , e   cu amenda de la 
200 - 500 lei. 

b)  Încălcarea prevederilor art. 24 -lit. f, g, h,   art. 33. - lit. c, d, e, g, h, i, j, k,l, 
m, no,p, q;  art. 35. - lit. b, c, d;  art. 36. - lit. b, c, f, h, j, n, o, p;   art. 37 - lit. 
a, b, , d, e;  art. 41 cu   amenda de la 400 – 700 lei. 

c)  Încălcarea prevederilor art. 20.-alin. 2, art. 21-alin. 2, art. 22- alin. 2, art. 24-
lit. a, b, c, d,e, i;  art. 27 -lit. b, c, d, ;   art. 36- lit. a;   art. 37- lit. c, , f  cu 
amenda de la 1000 – 2000 lei. 

d) Încălcarea prevederilor art. 36- lit. m   cu amendă de la 500 - 1000 lei; 

e) Încălcarea prevederilor art.33 -lit. a si b, art. 34;  art. 35 - lit. f;  art. 36- lit. e, 
g, i, k, l,  cu amendă de la 1000 - 2500 lei. 

f) Pentru faptele menţionate la art. 33-. lit. c, l;  art.34- lit. a-h;  art.36- lit. a, b, 
c, e, f, g, k, l, m; art. 37- lit. a - f; pe lângă sanctiunile prevazute se vor 
percepe si despagubiri civile conform Anexei II. 

CAPITOLUL IX : Constatarea contravenţiilor 

Art. 42 Contravenţiile la prezentele norme se constata prin procese-verbale 
care stabilesc si sancţionează contravenţiile.  

 Daca prin savârsirea contraventiei au fost pricinuite pagube , prin procesul 
verbal de constatare a contraventiei se vor stabili si despagubirile , pe baza 
tarifelor de determinare a acestora , cuprinse în Anexa nr. I care face parte 
integranta din prezenta hotarâre.  

Art. 43. Constatarea contraventiilor savârsite la prezentele norme se face de 
către urmatoarele persoane denumite generic agenti constatatori:  

a. Primarul comunei Căneşti;  
b. persoanele împuternicite de către Primarul comunei Căneşti; 



Pagină 34 din 35 
 

Art. 44. Dispozitiile prezentelor norme se completeaza cu dispozitiile 
Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu 
modificarile si completarile ulterioare.  

CAPITOLUL X: Dispoziţii finale 

 Art. 45 Refuzul prezentării, la cererea organelor abilitate de prezentele 
norme sa constate contravenţiile stabilite prin acestea, a documentelor, datelor si 
informaţiilor solicitate in exercitarea atribuţiilor acestora, se sancţionează cu 
amenda de la 300 la 500 lei. 
VALOAREA MINIMA DE DESPAGUBIRE PENTRU DISTRUGERI SI DEGRADARI 
ALE BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI CĂNEŞTI  
SI PENTRU OCUPAREA ABUZIVA DE TERENURI 

 
1. Distrugerea a 1 mp stradă pavată 1 

50 lei 
2. Distrugerea a 1 mp stradă asfaltată  190 lei 

3. Distrugerea a 1 mp stradă betonată  160 lei 

4. Distrugerea a 1 mp stradă 100 lei 

5. Distrugerea a 1 ml împrejmuire din lemn 110 lei 

6. Distrugerea a 1 ml împrejmuire plasă sârmă pe 
rama 

100 lei 

7. Distrugerea a 1 ml împrejmuire gard viu  60 lei 

8. Distrugerea a 1 m2 zona verde 200 lei 

9. Distrugerea unei bănci 480 lei 

10. Distrugerea unei scaun 190 lei 

11. Distrugerea unui coş pentru colectat hârtie 140 lei 

12. Distrugerea unui arbore cu diametru până la 10 
cm 

50 lei 

13. Distrugerea unui arbore cu diametru până la 15 
cm 

100 lei 

14. Distrugerea unui arbore cu diametru până la 20 
cm 

190 lei 

15. Distrugerea unui arbore cu diametru peste 20 cm 280 lei 

16. Distrugerea unui semn de circulaţie  400 lei 

17. Distrugerea unui semn de orietare sau dirijare  380 lei 

18. Degradarea capacelor la gurile de scurgere pentru 
colectarea   apelor pluviale 280 lei/buc 

19. Ocuparea abuzivă de teren în vederea cultivării  
            sau  includerea în curţi; 

2 lei/mp/zi 

 
20. Ocuparea abuzivă de teren în vederea 
comercializarii ambulante a produselor agroalimentare 
sau industriale 

- târguri si drumuri 
- spaţii verzi 

 
 

9 lei/mp/zi 
15 lei/mp/zi 
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21. Ocuparea abuzivă  de teren cu construcţii 
provizorii pentru comercializarea de bunuri 

5 lei/mp/zi 

22. Ocuparea de teren domeniu public al comunei cu     
autovehicule ; 

50 lei/ 
autovehicul/zi 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ ,  

Florinel MIHU 
        
                      CONTRASEMNEAZA ,  

                Secretar , Epuran VASILE  
 
 
 


