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JUDEŢUL IALOMIŢA 
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HOTĂRÂRE 

privind stabilirea și sancționarea unor contravenții în domeniul salubrizării Orașului 
Amara  

 
Consiliul Local Orășenesc Amara, întrunit în ședință ordinară 
Având în vedere : 
-adresa nr. 5350 din 15.04.2020, a domnului Mihai Enciu; 
-referatul de aprobare nr. 95 din 23.04.2020, al Primarului Orașului Amara; 
-raportul nr.96 din 23.04.2020, al Compartimentului administrație publică, relații cu 

publicul, juridic;  
-raportul de avizare nr. 74 din 28.04.2020, al Comisiei pentru urbanism și amenajarea 

teritoriului, protecția mediului și turism, agricultură;  
Examinând : 
-prevederile art. 3 din Ordonanța Militară nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de 

prevenire a răspândirii COVID-19; 
-prevederile art. 1 alin. (1) și art. 9 alin. (2) lit. f) din Legea serviciilor comunitare de 

utilități publice nr. 51 din 2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
-prevederile art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. o) și  art. 24 alin. (4) din Legea serviciului de 

salubrizare a localităților nr. 101 din 2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
-prevederile art. 129 alin. (3) și (4) din anexa la Ordinul Președintelui Autorității Naționale 

de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 82 din 2015 privind 
aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, cu modificările și completările 
ulterioare; 

-prevederile art. 3, art. 19 și art. 24  din Ordonanța Guvernului nr. 21 din 2002 privind 
gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. d),  alin. (7) lit. n) și alin. (14), art. 139 alin. (1) și art. 
200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare,  

 
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57 din 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE : 
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Art.1 Se aprobă contravențiile din domeniul salubrizării Orașului Amara, precum și 

sancțiunile aplicabile beneficiarilor  activităților de salubrizare, prevăzute în anexa nr. 1, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.     

  
 Art.2 Se aprobă contravențiile din domeniul salubrizării Orașului Amara, precum și 

sancțiunile aplicabile operatorului activităților de salubrizare, prevăzute în anexa nr. 2, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.     

 
Art.3 Prezenta hotărâre completează Regulamentul de organizare și funcționare a 

activităților de salubrizare a Orașului Amara, prevăzut în anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului 
Local Orășenesc Amara nr. 83 din 2019 privind aprobarea actelor administrative necesare 
funcționării efective a societății Servicii Comunitare Amara S.R.L. 
 

Art.4 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta hotărâre 
se face de către persoanele desemnate prin dispoziție a Primarului Orașului Amara.  

  
Art.5 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă prevederile art.129 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a activităţilor de salubrizare a oraşului Amara, 
aprobat prin anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local Orăşenesc Amara nr.83 din 27.06.2019. 

 
Art.6 Prin grija secretarului general al Oraşului Amara, prezenta hotărâre va fi 

comunicată, spre aducere la îndeplinire, societății Servicii Comunitare Amara S.R.L. și 
Compartimentului proiecte cu finanțare internațională din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Orașului Amara, precum și Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice, urmând a fi publicată pe site-ul şi la avizierul Primăriei 
Oraşului Amara.  

 
 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
      Ioan-Marian OSACENCO                                     SECRETAR GENERAL, 
                                                                                              Ştefan DOBRIŞ 
 
 
 
Nr. 50 
Din 29 aprilie 2020 
Adoptată în Amara 
Ex.4     
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 -Anexa nr.1 la Hotărârea nr.50 din 29.04.2020- 
 

Contravenţii şi Sancțiuni aplicabile beneficiarilor serviciului de salubrizare. 

(1) Constituie contravenții în măsura în care, potrivit legii penale nu constituie infracțiuni și se 
sancționează după cum urmează următoarele fapte: 

1. Abandonarea sau depozitarea deșeurilor municipale pe spațiile verzi, căile de comunicație, în 
locurile publice sau în alte locuri decât cele special amenajate – amendă între 300-500 lei 

2. Nerespectarea precolectării selective a deșeurilor(colectarea separată a fracțiilor)  amendă  
200-500 lei. 

3. Depozitarea deșeurilor pe platformele de colectare în afara recipientelor și nemenținerea 
curățeniei pe platforme – amendă între 100-200 lei. 

4. Depunerea în recipientele de precolectare a deșeurilor municipale de pe platformele 
amenajate pe domeniul public, de deșeuri animaliere(dejecții, cadavre de animale/păsări), 
deșeuri de construcții/demolări, deșeuri vegetale, deșeuri periculoase, etc.  amendă între 200-
1000 lei. 

5. Neasigurarea sau obstrucționarea/blocarea căilor de acces către platformele de colectare 
pentru mijloacele de transport ale operatorului, amendă între 100-200 lei. 

6. Depozitarea materialelor de construcții pe domeniul public sau privat al localității fără 
aprobarea prealabilă a administrației publice locale amendă între 500-1000 lei. 

7. Utilizarea recipientelor pentru deșeuri reciclabile în alte scopuri decât cele pentru care sunt 
destinate amendă între 100-200 lei. 

8. Abandonarea deșeurilor de construcții și demolări pe domeniul public sau privat al localități, 
în alte locuri decât cele special amenajate amendă între 100-500 lei. 

9. Deteriorarea  și/sau  sustragerea  recipientelor/părți  ale  acestora  aflate  în punctele de 
precolectare amendă între 100 – 500 lei. 

10. Folosirea recipientelor de colectare de pe platformele de precolectare aferente asociațiilor de 
proprietari/locatari de către utilizatorii noncasnici amendă între 100-500 lei. 

(2) Constatarea contravențiilor şi aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite 
din cadrul primăriei. 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  SECRETAR GENERAL 

       Ioan-Marian OSACENCO                                          Ştefan DOBRIŞ     
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-Anexa nr.2 la Hotărârea nr.50 din 29.04.2020- 

Contravenţii şi sancțiuni aplicate operatorilor de salubritate  

(1) Sancțiuni pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță: 

a- Sistarea nejustificată a serviciului sau refuzul de a relua activitatea după achitarea la zi a 
debitelor restante – 3.000- 5.000 lei. 

b- Nerespectarea graficului de prestare a activității de salubrizare – 5000 – 10.000 lei. 

c – amestecarea fracțiilor de deșeuri colectate separat de la utilizatori – 5000-10.000 de lei. 
Complementar operatorul va suporta tarifele de sortare practicate de operatorii stațiilor de 
sortare din fonduri proprii, fără a le putea include în tarife. 

d-  Refuzul de a asigura curățenia la punctele de precolectare a deseurilor ce fac obiectul 
contractului de delegare – 3000-5000 lei. 

e- Refuzul de a raspunde si de a rezolva cu celeritate, sesizarile sau notificarile primite din 
partea delegatarului,, a utilizatorilor finali sau a altor autoritati. – 3000-5000 de lei. 

f- Neluarea masurilor de acoperire si etanșeizarea vehiculelor de transport a deșeurilor ce fac 
obiectul prezentului contract, pentru a evita degajarea de praf, pierderea sau împrăștierea 
acestora pe căile publice. – 1000-3000 lei. 

(2) Pentru neîndeplinirea obiectivelor privind reducerea cantităților de deșeuri eliminate prin 
depozitare și pentru neîndeplinirea obiectivelor privind colectarea selectivă a deșeurilor 
prevăzute în anexa 1 operatorul va suporta din fonduri proprii contribuția de 50 de lei/tonă 
prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. p) din OUG 196/2005 și taxa pentru economia circulară 
prevăzută de art 17 aliniatul litera g din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor. 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  SECRETAR GENERAL 
               Ioan-Marian OSACENCO                                           Ştefan DOBRIŞ     
 


