Anexa nr.1 la Hotărârea A.G.A. A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud nr……..din…………….

Modificări și completări ale Regulamentului de salubrizare
1. Art. 157 lit. c) se modifică și va avea următorul conținut:
”c) Să nu abandoneze pe/în proximitatea platformelor publice ale punctelor de
colectare ori pe domeniul public sau privat deșeurile generate, sub rezerva sancțiunilor
aplicabile.”
2. Art. 157 se completează cu lit. u):

”u) Utilizatorii serviciului au obligaţia să își decline identitatea în fața agentului
constatator din cadrul Corpului de Control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud, dovada
identității realizându-se de utilizator cu actul de identitate. În caz de refuz, pentru
legitimarea contravenientului, agentul constatator poate apela la poliţişti, jandarmi sau
poliţişti locali.”
3. Art. 158 se modifică, se completează și va avea următorul conținut:
”Art. 158 (1) Autoritățile administrației publice locale au următoarele obligaţii:

a) Autoritățile administrației publice locale, au obligația să instituie taxe speciale,
conform prevederilor art. 26 alin. (1) lit. c), și să deconteze lunar Operatorului,
direct din bugetul local, contravaloarea prestației efectuate, conform art. 26 alin.
(3) din Legea nr. 101/2006 republicată cu modificările și completările ulterioare.
b) să aplice sancţiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare, atât prin
intermediul Corpului de control al ADI Deşeuri BN, mandatat în acest sens, cât și
prin intermediul structurilor și persoanelor împuternicite din cadrul autorităților
administrației publice locale membre în cadrul ADI Deșeuri BN .
(2) Corpul de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud, precum și celelalte
structuri/persoane împuternicite menționate la alin. (1) își vor desfășura activitatea
conform Anexei nr. 5 a prezentului Regulament – Procedura privind monitorizarea,
controlul și sanctionarea, și au ca și atribuții/competențe principale desfășurarea
de acțiuni de monitorizare, control, prevenire și sancționare referitoare la:
− Verificarea respectării obligațiilor utilizatorilor serviciului, persoane fizice şi

juridice, de separare corectă la sursă a deşeurilor şi predarea lor, în
recipienţi diferiţi, pe 4 fracţii (deşeuri reziduale, deşeuri de pastic/metal,
hârtie/carton şi sticlă), către operatorul de colectare şi transport al
deşeurilor;
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− monitorizarea şi controlul în vederea prevenirii şi combaterii fenomenului de

−
−
−
−
−

abandonare a deșeurilor pe toata raza judeţului Bistriţa-Năsăud, atât pe
domeniul public cât şi pe domeniul privat, incluzând malurile râurilor, zonele
verzi şi zonele împădurite;
monitorizarea şi controlul îndeplinirii obligațiilor contractuale ale Operatorului
de colectare și transport;
monitorizarea şi controlul îndeplinirii obligaţiilor contractuale ale
Opreratorului CMID Tărpiu;
monitorizarea respectării prevederilor Regulamentului de Salubrizare al
judeţului Bistriţa-Năsăud.
Constatarea faptelor contravenționale săvârșite de utilizatori și aplicarea
sancțiunilor contravenționale
Constatarea faptelor contravenționale săvârșite de operator(i) în teren cu
privire la întreaga activitate operativă și aplicarea sancțiunilor
contravenționale”

4. Art 164 se completează cu alin. (5) care va avea următorul conţinut:
„ (5) Autoritățile administrației publice locale/Consiliul Județean Bistrița-Năsăud/ADI

Deșeuri Bistrița-Năsăud, prin corpul de control, în baza mandatului conferit aplică
sancțiuni operatorilor serviciului de salubrizare referitoare la faptele contravenționale
săvârșite de aceștia în teren cu privire la întreaga activitate operativă.”
5. Art. 171 se modifică, se completează și va avea următorul conținut:

”ART. 171 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor
(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor, pentru operatorii serviciilor de
salubrizare, prevăzute de prezentul Regulament pentru Operatorul serviciului de
salubrizare la pozițiile 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11 din tabelul de la Art. 173, se fac, de
reprezentanți împuterniciți ai:
- ministrului administației și internelor, ai ministrului transporturilor, ai președinților
A.N.R.S.C., A.N.R.E., A.R.R.;
- ai Gărzii Naționale de Mediu din subordinea Ministerului Mediului și Schimbărilor
Climatice;
- ai președinților consiliilor județene, ai primarilor sau, după caz, ai președinților
asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități
publice, și/sau inspectorii de control din cadrul Corpului de Control al A.D.I. Deșeuri
Bistrița-Năsăud, în temeiul mandatului ce le-a fost acordat de unitățile administrativteritoriale membre.
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(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor, pentru operatorii serviciilor de
salubrizare, prevăzute de prezentul Regulament pentru Operatorul serviciului de
salubrizare la poziția 5 din tabelul prevăzut la Art. 173, se fac de către persoane
împuternicite din cadrul autorităților administrației publice locale, și/sau inspectorii de
control din cadrul Corpului de Control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud.
(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor, pentru operatorii serviciilor de
salubrizare, prevăzute de prezentul Regulament pentru Operatorul serviciului de
salubrizare la pozițiile 12-14 din tabelul prevăzut la Art. 173, se fac de către inspectorii
de control din cadrul Corpului de Control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud.
(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor, pentru utilizatorii serviciilor de
salubrizare, prevăzute de prezentul Regulament pentru Operatorul serviciului de
salubrizare la poziția 1 și 2, din tabelul prevăzut la Art. 173, se fac de către persoane
împuternicite din cadrul autorităților administrației publice locale și/sau inspectorii de
control din cadrul Corpului de Control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud, în temeiul
mandatului ce le-a fost acordat de unitățile administrativ-teritoriale membre.
(5) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor, pentru utilizatorii serviciilor de
salubrizare, prevăzute de prezentul Regulament pentru Operatorul serviciului de
salubrizare la poziția 3 din tabelul prevăzut la Art. 173, se fac de reprezentanți
împuterniciți ai:
- ministrului administației și internelor, ai ministrului transporturilor, ai președinților
A.N.R.S.C., A.N.R.E., A.R.R.;
- Gărzii Naționale de Mediu din subordinea Ministerului Mediului și Schimbărilor
Climatice;
(6) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor, pentru utilizatorii serviciilor de
salubrizare, prevăzute de prezentul Regulament pentru Operatorul serviciului de
salubrizare la poziția 4 se fac de către personalul împuternicit al Gărzii Naționale de
Mediu, Gărzilor forestiere, structurile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne precum și
din cadrul Autorităților autorităţilor administrației publice locale și județene, conform
atribuțiilor stabilite prin lege, și/sau inspectorii de control din cadrul Corpului de Control
al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud, în temeiul mandatului ce le-a fost acordat de unitățile
administrativ-teritoriale membre.
(7) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor, pentru utilizatorii serviciilor de
salubrizare, prevăzute de prezentul Regulament pentru Operatorul serviciului de
salubrizare la pozițiile 5, 6-14, 16-18 se fac de către personalul împuternicit al unităţilor
administrativ-teritoriale conform atribuțiilor stabilite prin lege, și/sau inspectorii de
control din cadrul Corpului de Control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud, în temeiul
mandatului ce le-a fost acordat de unitățile administrativ-teritoriale membre.”

Anexa nr.1 la Hotărârea A.G.A. A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud nr……..din…………….

2. Furnizarea/Prestarea serviciului de salubrizare în afara parametrilor

tehnici cantitativi şi/sau calitativi adoptaţi prin contractul de delegare a
gestiunii şi a prezentului Regulament (art.47 alin.(3) lit.c) din Legea
nr.51/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

-

10.000-50.000

NOTĂ: Prin parametrii tehnici cantitativi şi/sau calitativi adoptaţi prin
contractul de delegare a gestiunii şi a prezentului Regulament se întelege,
nelimitativ:
- Respectarea programului/frecvenței de colectare pe fiecare
UAT/stradă/zonă de blocuri
- Respectarea programului de colectare a deșeurilor pentru persoane
juridice.
- Colectarea și transportul separat la CMID a urmatoarelor tipuri de
deseuri:
a) deşeuri menajere si similare;
deşeuri periculoase din deşeurile menajere;
b)deşeuri reciclabile (hârtie+carton, plastic+metal, sticlă), inclusiv
deşeuri de ambalaje;
c)deşeuri generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară
şi/sau exterioară, provenite din locuinţe/institutii;
d)deşeuri voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi
operatori economici.
e)deşeuri biodegradabile (verzi);
-Colectarea anvelopelor abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de
la punctele de colectare a deşeurilor municipale, predarea acestora
persoanelor juridice care desfăşoară activitatea de colectare a
anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării
anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piaţă
anvelope noi şi/ori anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu
este autorizat pentru această activitate în condiţiile legii, în termen de 3
zile de la identificare

6. Art. 173, tabelul Sancțiuni pentru operatorii serviciului de
salubrizare, pct. 2, se completează cu Nota și va avea următorul
conținut:
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7. Art. 174 se modifică și va avea următorul conținut:
”ART 174. Abateri și penalități aplicabile
Nr. crt. Descrierea abaterii

Penalități aplicabile

Penalități de 1%/ zi de întârziere din valoarea
investiției nerealizate, până la data finalizării.

1.

Nerespectarea termenulul de
realizare a investițiilor la
termenele planificate

2.

Nerespectarea frecvenței de
Penalități de 0,025%lei/ zi de întârziere din valoarea
igenizare a containerelor
trimestrială a redevenței aferentă Contractului de
semiîngropate/sacilor și a
delegare a Serviciului, până la data realizării.
containerelor terane, precum și a
platformelor de colectare
conform programului stabilit.

3.

Nerezolvarea în termen a
Penalități de 0,025%lei/ zi de întârziere din valoarea
sesizărilor primite privind
trimestrială a redevenței aferentă Contractului de
prestarea serviciului sub
delegare a Serviciului, până la data realizării
parametrii de calitate şi cantitate
prevăzuţi în contractele de
prestare în termenele satabilite de
legislație și Contract, respectiv la
solicitările pe bază de
contract/comandă a utilizatorilor

4

Nerespectarea termenulul de
transfer al deșeurilor din Stații
către CMID

Penalități de 0,15% lei/zi din valoarea trimestrială a
redevenței aferentă Contractului de delegare a
Serviciului, până la data realizării

Anexa nr.1 la Hotărârea A.G.A. A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud nr……..din…………….
5.

Nerespectarea programului de Penalități de 0,050%lei/ zi de întârziere din valoarea
igenizare a autocompactoarelor trimestrială a redevenței aferentă Contractului de
și a containerlor de 32 mc pentru delegare a Serviciului, până la data realizării
deșeuri reziduale și reciclabile

6.

Nerespectarea termenelor privind Penalități de 0,025%/ zi de întârziere din valoarea
campaniile anuale cu titlu gratuit trimestrială a redevenței aferentă Contractului de
de colectare a deșeurilor
delegare a Serviciului, până la data realizării.
voluminoase 6 în mediul urban și
4 în mediul rural, conform unui
program aprobat de către A.D.I.
Deșeuri Bistrița Năsăud și
comunicat UATurilor/utilizatorilor deserviți,
respectiv a campaniilor de tipul
“ săptămâna curăţeniei ”, pentru
deseurilor predominant vegetale
în special primăvara și toamna in
perioada 28 martie - 27 mai si 26
septembrie - 25 noiembrie, în
mediul urban si rural - zona cu
case si blocuri de la persone
fizice, inclusiv asociatii de
locatari proprietari si de la agenti
economici/institutii publice.

7

Nerespectarea orarului de
Penalități de
funcționarea a Centrelor de
constatată.
colectare și primirea în centre a
tipurilor de deșeuri aduse
voluntar de utilizatori așa cum
este prevăzut în Contract

8

Asigurarea interventiilor cu

Penalități

de

100

lei

pentru

fiecare

abatere

500

lei

pentru

fiecare

abatere
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utilaje de colectare în zonele
constatată
urbane în intervalul orar 16 - 23,
la solicitarea
utilizatorilor/ADI/UAT
9.

Dotarea punctele de colectare cu Penalități de
recipiente cu capace marcate în constatată
culorile stabilite de actele
normative în vigoare, având
capacitatea de stocare corelată
cu numărul de utilizatori arondaţi
şi cu frecvenţa de ridicare.

100

lei

pentru

fiecare

abatere

10.

Nerespectarea procedurii pentru Penalități de 1.000 lei pentru fiecare abatere
colectarea deșeurilor abandonate constatată

11.

Nerespectarea termenului pentru Penalități de 0,025%lei/ zi de întârziere din valoarea
punerea la dispoziția
trimestrială a redevenței aferentă Contractului de
utilizatorilor de containere pentru delegare a Serviciului, până la data realizării
deșeuri din construcții și
desfiiințări în cazul comenzilor
primite de operator de la
utilizatori și ridicarea acestora la
termenele stabilite.

12.

Necolantarea/Nemarcarea
Penalități de 0,01%lei/ zi de întârziere din valoarea
corespunzatoare a containerelor trimestrială a redevenței aferentă Contractului de
de colectare/boxe în situațiile în delegare a Serviciului, până la data realizării.
care acestea se degradează.

13.

Neincheierea de asigurari de
bunuri (infrastructura) conform
obligatiilor din contract.

14.

Pentru alte abateri nespecificate Penalități de 0,01%lei/ zi de întârziere din valoarea

Penalități de 0,025%lei/zi de întîrziere din valoarea
redevenței anuale aferentă Contractului de delegare a
Serviciului.
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în prezentul capitol privind
prestarea serviciului conform
documentelor contractuale se vor
aplica după caz următoarele
penalități.

trimestrială a redevenței aferentă Contractului de
delegare a Serviciului, până la data realizării.
Penalități de 500 lei, pentru fiecare caz în parte, în
situațiile în care executarea obligației nu mai poate fi
realizată în natură.

15.

Cantitatea de deșeuri reciclabile Neacceptarea la plată a respectivului procent de
identificată în refuzul de bandă material reciclabil de înmulțit cu 2, aplicabil întregii
rezultat în urma activității de
șarje de pe urma căreia a rezultat procentul în cauză.
sortare este mai mare de 5%.

16.

Cantitatea de deșeuri reciclabile Neacceptarea la plată a respectivului procent de
identificată în refuzul de bandă în material reciclabil de înmulțit cu 2 raportat la
timpul transportului spre
întreaga activitate de sortare din ultimele doua zile.
depozitare este mai mare de 5%.

17.

Nerealizarea indicatorului de
performanță prevăzut în Anexa 1
la prezentul Regulament de
alubrizare, Lit. E), nr. crt. 1.1.3.

Plata de către Operatorul CMID a cuantumului
aferent tarifului de depozitare și a contribuției pentru
economia circulară pentru cantitățile de deșeuri
destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile
corespunzătoare indicatorilor de performanță
prevăzuți.

8. Regulamentul serivicului public de salubrizare se completează cu
Anexa nr. 5 – Procedura privind monitorizarea, controlul și
sancționarea, care va avea următorul conținut:

”

Anexa nr. 5 la Regulamentul Serviciului de salubrizare
Procedură
privind monitorizarea, controlul şi sancţionarea

Baza legală:

- Legea nr. 101/2006, Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, Republicată;
- Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, Republicată;
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- Legea nr. 211/2011, privind regimul deşeurilor, Republicată;
- Ordonanţa nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor;
- Regulamentul Serviciului public de salubrizare din judeţul Bistriţa-Năsăud;

Corpul de control, parte a aparatului tehnic al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud,
este înființat în baza mandatului conferit de membrii Asociației pentru a exercita în
numele și pe seama acestora activitatea de monitorizare, control, prevenţie și
sancționare pe întreg lanțul utilizator-operator colectare-operator sortare.
Corpul de control are atribuții cu privire la:
− Verificarea respectării obligațiilor utilizatorilor serviciului, persoane fizice şi

−

−
−
−
−
−

I.

juridice, de separare corectă la sursă a deşeurilor şi predarea lor, în recipienţi
diferiţi, pe 4 fracţii (deşeuri reziduale, deşeuri de pastic/metal, hârtie/carton şi
sticlă), către operatorul de colectare şi transport al deşeurilor;
monitorizarea şi controlul în vederea prevenirii şi combaterii fenomenului de
abandonare a deșeurilor pe toata raza judeţului Bistriţa-Năsăud, atât pe
domeniul public cât şi pe domeniul privat, incluzând malurile râurilor, zonele verzi
şi zonele împădurite;
monitorizarea şi controlul îndeplinirii obligațiilor contractuale ale Operatorului de
colectare și transport;
monitorizarea şi controlul îndeplinirii obligaţiilor contractuale ale Opreratorului
CMID Tărpiu;
monitorizarea respectării prevederilor Regulamentului de Salubrizare al judeţului
Bistriţa-Năsăud
Constatarea faptelor contravenționale săvârșite de utilizatori și aplicarea
sancțiunilor contravenționale
Constatarea faptelor contravenționale săvârșite de operator(i) în teren cu privire
la întreaga activitate operativă și aplicarea sancțiunilor contravenționale”
Respectarea obligațiilor utilizatorilor serviciului, de separare corectă la sursă a
deşeurilor şi predarea lor pe 4 fracţii către operatorul de colectare şi transport al
deşeurilor.

Cu ocazia colectării separate a deşeurilor municipale de la persoanele fizice,
1.
Corpul de control efectuează verificări prin sondaj a conţinutului recipenţilor special
destinaţi fiecărui tip de deşeu. În cazul în care se regăsesc deșeuri neconforme se va
proceda după cum urmează:
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a) Corpul de control are dreptul să verifice conținutul recipienţilor (pubelei/sacului),
iar în cazul în care constată că în aceştia au fost depuse deșeuri neconforme,
anunaţa utilizatorul printr-un stiker lipit pe recipient că deseurile colectate nu
sunt selectate corespunzător şi încheie un proces-verbal de contravenţie
sancţionând conform legislaţiei în materie, în forma prevăzută în Anexa nr. 1 la
prezenta procedură.
b) Reprezentanții corpului de control, în momentul constatării conținutului
neconform al recipientului de colectare, vor dovedi acest fapt prin intermediul
fotografiilor-martor, care vor avea înscrise data și ora la care au fost realizate;
c) Se vor realiza fotografii care să demonstreze conținutul neconform al
recipientului (pubelei/ sacului), și locația (minim două fotografii);
d) În cazul verificării conţinutului recipienţilor, la constatarea neconformităţilor se va
întocmi un proces-verbal de contravenţie în cadrul căruia se vor menţiona toate
abaterile. În cazul în care utilizatorul refuză semnarea sau nu este de faţă în
momentul constatării, agentul constator va proceda în conformitate cu
prevederile legale. Procesul- verbal va fi înmânat, iar în subsidiar
comunicat/transmis prin poştă cu confirmare de primire în conformitate cu
prevederile legale, iar în terțiar, se va proceda la comunicarea procesului-verbal
prin afișare la poarta/ușa locuinței utilizatorului/sediul operatorului. Autorităţile
publice locale, membre ale ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud, au obligaţia atât de a
sprijini reprezentanţii corpului de control în identificarea utilizatorilor la care au
fost constatate neconformităţi.
e) În funcţie de gravitatea abaterilor constatate, reprezentanţii corpului de control
vor individualiza tipul de sancţiune şi limitele acesteia. Astfel, abaterile pot fi
sancţionate atât cu avertisment cât şi cu amendă care poate fi în cuantum
cuprins între o valoare minimă sau maiximă, în conformitate cu prevederile legale
şi prevederile Regulamentului Serviciului public de salubrizare din judeţul BistriţaNăsăud.
2.
Reprezentanţii corpului de control realizează controale inopinate în zonele
platformelor de colectare. În cazul în care utilizatorul care încalcă prevederile regimului
deşeurilor este identificat de către reprezentanţii corpului de control în momentul
săvârşirii abaterii, documentele constatatoare şi de sancţionare se vor întocmi pe loc în
prezenţa făptuitorului sau cel târziu în 48 ore de la constatarea, la fața locului, a faptei
ilicite, prin mijloacele menționate în prezenta procedură.
3.
Corpul de control al ADI Deşeuri Bistriţa-Năsăud are dreptul să desfăşoare acţiuni
de monitorizare şi control toată raza judeţului în scopul prevenirii fenomenului de
abandonare al deşeurilor atât pe domeniul public şi privat, incluzând malurile râurilor,
zonele verzi şi zonele împădurite. În cazul în care făptuitorul este identificat în
momentul săvârşirii abaterii, corpul de control va întocmi pe loc documentele
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constatatoare şi de sancţionare sau în cel mult 48 ore de la constatarea, prin notă, a
abaterilor săvârșite.
4.
Corpul de contrul verifică dacă utilizatorii persoane juridice separă corect la sursă
deşeurile pe 4 fracţii în recipienţi diferiţi. La constatarea abaterilor, reprezentanţii
corpului de control vor încheia pe loc, procesul-verbal de constatare şi sancţionare, în
prezenţa utilizatorului sau în termen de cel mult 48 ore de la constatarea abaterilor
săvârșite.
II.

Monitorizarea Operatorului de colectare și transport cu privire la
furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare în afara parametrilor tehnici
cantitativi și/sau calitativi adoptați prin contractul de delegare a gestiunii și a
Regulamentului serviciului public de salubrizare din județul Bistrița-Năsăud .

Corpul de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud are obligația de a
monitoriza/controla/sancționa Operatorul de colectare și transport cu privire la cel
puțin, contravențiile în domeniul serviciului de salubrizare, pentru operatorul serviciului,
astfel cum acestea sunt prevăzute la art. 173 din Regulamentul serviciului public de
salubrizare din județul Bistrița-Năsăud.
III.

Monitorizarea şi controlul îndeplinirii obligaţiilor contractuale ale Opreratorului
CMID Tărpiu;

Corpul de control al ADI Deşeuri Bistriţa-Năsăud are dreptul de control la Stația
de sortare.
Fiecare control se va încheia cu un raport în care se vor aduce la cunoștință
neconformitățile, modalitățile și termenele de soluționare, precum și eventualele
sancțiuni pentru Operatorul Stației de sortare, prevăzute de lege, contract sau de
regulamentele în vigoare.
De asemenea, reprezentanţii corpului de control pot fi mandataţi de către
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud să controleze și sancționeze Operatorul CMID Tărpiu
cu privire la activitatea operativă, în vederea verificării respectării obligaţiilor
contractuale de către acesta.

IV.

Monitorizarea respectării prevederilor Regulamentului de Salubrizare al judeţului
Bistriţa-Năsăud
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Reprezentanţii Corpului de control au dreptul de a sancţiona nerespectarea
prevederilor Regulamentului de salubrizare al judeţului Bistriţa-Năsăud şi în cazul în care
constată încălcări ale acestora de către persoane fizice sau juridice domiciliate în alte
judeţe, în situaţiile în care acestea sunt surprinse în momentul săvârşirii abaterii.
Documentele constatatoare şi de sancţionare se vor întocmi pe loc în prezenţa
făptuitorului sau în termen de cel mult 48 ore de la data constatării abaterii și
identificarea făptuitorului.

Pentru eficientizarea controlului, ADI Deşeuri BN va putea încheia protocoale de
colaborare cu următoarele instituţii
-

Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu;
Poliţia Română;
Jandarmeria;
Poliţia Locală

V. PREVEDERI LEGALE APLICABILE
Dispozitiile prezentei proceduri se completeaza cu dispozitiile OG 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, Legii nr. 101/2006, Legea serviciului de salubrizare a
localităţilor, Republicată, Legii nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilităţi
publice, Republicată, Legii nr. 211/2011, privind regimul deşeurilor, Republicată,
precum si cu prevederile oricaror acte normative aplicabile, acestea constituind parte
integranta a procedurii.
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Anexa nr. 1
ROMÂNIA
……………………………
………………………….
Seria _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
PROCES-VERBAL
DE CONSTATARE ȘI SANCȚIONARE A CONTRAVENȚIEI
Încheiat astăzi, ziua……...luna…….anul…….în localitatea………………..județul…………………………

Agent constatator…………………………………………………………, în calitate de angajat al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud,
împuternicit cu Legitimația specială de control nr…………din anul………., în baza prevederilor Legii nr. 101/2006 Legea serviciului
de salubrizare a localităților, republicată, Legii nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, Legii
211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, Regulamentului serviciului public de salubrizare din județul Bistrița-Năsăud,
Hotărârea A.G.A. ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud nr…..din……privind……. și ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravențiilor, republicată cu modificările și completările ulterioare,
În urma controlului efectuat la ………………………………………………………..(nume utilizator/sediu firmă/sediu administrativ)
din localitatea……………………., str…………………….nr………bl……..sc……..et…..ap……județ…………………..aparținând……………(UAT),
înmatriculat la ORC sub nr. J………./………./………, CUI ………………………, la sediul (punctul de lucru) din
localitatea………………………….., strada…………………. nr………bl……..sc……..et…..ap……județ………………….., am constatat următoarele:
Doamna/Domnul/unitatea de bază…………………………………………………………., născut(ă) la data……………………………..în
localitatea………………………., cu domiciliul/sediul în
localitatea……………………………str………...........nr……….bl………sc……..et…….ap……….. județ………..……..…., cu act de
identitate/certificat de înmatriculare seria……….nr………….. eliberat de………………………,
CNP/CUI………………………………..reprezentat(ă) de ………………………………..(act de identitate) seria……….nr……….
CNP………………………….. în calitate de ……………………….. a săvârșit următoarele fapte în data de…………………ora………….la
locația……………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………
Fapta/ele săvârșită/e sunt prevăzute de:
-………………………………….art…………alin………prf/pct………..lit……… și se sancționează de art……………………din…………………………..
-………………………………….art…………alin………prf/pct………..lit……… și se sancționează de art……………………din…………………………..
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-………………………………….art…………alin………prf/pct………..lit……… și se sancționează de art……………………din…………………………..
Pentru care se aplică următoarele sancțiuni: avertisment/amendă în sumă de:
…………………………………………………….lei
…………………………………………………….lei
…………………………………………………….lei
Total
lei………………………(………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….)
Conform prevederilor legale, contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării/comunicării
prezentului proces-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ pentru fapta(ele) săvârșită(e), care este
de……………………………(………………………………………………………………) lei
Amenda se va achita în contul………………………………………………………………………deschis la
…………………………………………………………..………………………………………………
Împotriva procesului-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării la judecătoria în a
cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția: Judecătoria………………………………………………………………………………...
ALTE
MENȚIUNI………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… În
legătură cu faptele arătate, contravenientul………………………………………………………………., reprezentat prin…………………………………….
În calitate de………………………………………., face următoarele:
OBIECȚIUNI……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….
Prin săvârșirea acestei/acestor contravenții s-au produs următoarele
pagube:………………………………………………………………………………… În temeiul art…………………..din……………………..contravenientului i se
aplică următoarele sancțiuni contravenționale complementare
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.. Contravenientul nu poate să semneze/nu este de față/refuză să semneze, împrejurare ce se adeverește de
martorul…………………………………………….născut la data de…………….în localitatea………………………….cu domiciliul în
……………………………. Str……………………………nr…………………….. bl……..sc……..et…..ap……județ………………….., cu act de
identitate……...seria……….nr…………….. eliberat de………………………………………. CNP……………………………………………………………..
Prezentul proces-verbal nu a fost încheiat în prezența unui martor
deoarece…………………………………………………………………………………..

Semnătura agent constatator
contravenientului

Semnătura martorului

Semnătura

ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud
…………………………………………………
…………………………………………….

……………………………………..

Procesul - verbal de constatare a contravenției este cu titlu de creanță și înștiințare de plată. Amenda se va achita obligatoriu în
termen de 30 zile de la data înmânării sau comunicării, în caz contrar urmând să se procedeze la executare silită
Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, dintre care unul a fost înmânat contravenientului la data de
…….../………./………../.
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Semnătura agent constatator

Semnătura contravenientului

ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud
…………………………………………………

……………………………………………

