
              

 ROMÂNIA        PROIECT DE HOTĂRÂRE AVIZAT, 

 JUDEŢUL CONSTANŢA                         SECRETAR GENERAL, 

 MUNICIPIUL CONSTANŢA   

 CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR………………  

pentru modificarea și completarea HCL 193/2015 privind aprobarea    

Regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Constanța 

 

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 

de ____________2021;  

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al domnului primar VERGIL CHIȚAC, înregistrat sub 

nr……………………….; 

- raportul de specialitate al Direcției gestionare servicii publice, înregistrat 

sub nr……………………………….. 

- avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-

sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al 

municipiului Constanța,  

- avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism 

și agrement,  

- avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților 

cetățeanului,  

În conformitate cu prevederile: 

 - OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile 
ulterioare;  
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul 
deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și 

 

 



a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 
privind Fondul pentru mediu; 

- Ordonanta Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi 
rurale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;  

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienăşi 
sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările 
ulterioare;  

- Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al 
serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- ORDIN nr. 505/2019 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi 
sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al 
Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 

Publice -A.N.R.S.C.; 

- Ordinul 520/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui 

Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități 

Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regutamentului-cadru al serviciului de 

salubrizare a localităților; 

- Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia 
publică; 

 Luând în considerare Adresa Direcției gestionare servicii publice înregistrată 
sub nr. 89192/14.05.2021; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare,  

HOTĂRĂȘTE 

 Art.1 Se aprobă Anexa R2 la HCL 193/2015 privind aprobarea   

Regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Constanța; 

Art.2. Se modifică următoarele art. din Regulamentul serviciului de 

salubrizare al municipiului Constanța: 

1. La articolul 103 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul 

cuprins:b) spațiile deschise ale persoanelor fizice și juridice, în cazul tratamentelor 

de dezinsecție care se execută de pe aliniamentul stradal, adiacent acestor spații, 

cu utilaje adecvate; 

2. La articolul 103 alineatul (5), litera c) se abrogă. 

3. La articolul 103, literele d) și e) ale alineatului (5) și alineatul (7) se 

modifică și vor avea următorul cuprins: 
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d) reprezentanții instituțiilor publice din subordinea autorităților 

administrației publice locale pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora; în 

cazul în care nu este posibilă prezența unui reprezentant al instituției publice, 

documentul de lucru se confirmă obligatoriu de către reprezentantul autorității 

administrației publice locale; 

e) persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice sau reprezentanții 

asociațiilor de proprietari/locatari, pentru spațiile comune închise ale clădirilor 

acestora; în cazul în care nu este posibilă prezența unui reprezentant al asociației 

de proprietari, documentul de lucru se confirmă obligatoriu de către reprezentantul 

autorității administrației publice 

locale;.............................................................................................. 

(7) Contravaloarea tratamentelor corespunzătoare obiectivelor din programul 

unitar de acțiune și confirmate de persoanele fizice sau persoanele juridice, prin 

documentele de lucru prevăzute la alin. (5) lit. e), se suportă de aceste persoane 

sau de către autoritatea administrației publice locale în baza hotărârii de aprobare 

adoptate de consiliul local sau de Consiliul General al Municipiului București, după 

caz. 

4. La articolul 103, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul 

(9), cu următorul cuprins: 

(9) În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, documentele de lucru 

pentru executarea tratamentelor prevăzute la alin. (5) lit. a), b), d)-f) se confirmă 

de către reprezentanții asociației. 

5. La articolul 105, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

Articolul 105(1) În ceea ce privește frecvența, dezinsecția pentru combaterea 

țânțarilor se execută: 

a) lunar, în sezonul cald, pe spațiile deschise prevăzute în programul unitar 

de acțiune, prin aplicarea de tratamente multiple pentru combaterea țânțarilor 

adulți și a larvelor de țânțari; 

b) minimum 3 tratamente pe an și ori de câte ori este nevoie, corespunzător 

concentrației și tipului de substanțe insecticide ce urmează a fi utilizate în spațiile 

comune închise ale clădirilor, inclusiv subsoluri umede sau inundate și metrou. 

6. La articolul 105, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, 

alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins: 

(3) Numărul de tratamente care se efectuează lunar, prevăzute la alin. (1) 

lit. a), precum și numărul de tratamente care se efectuează anual, prevăzute la 

alin. (1) lit. b), se stabilesc prin programul unitar de acțiune. Înainte de elaborarea 

programului unitar de acțiune, fiecare autoritate a administrației publice locale sau, 

după caz, asociație de dezvoltare intercomunitară solicită Institutului Național de 

Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino» recomandările necesare pentru 

stabilirea numărului de tratamente. În cazul în care institutul nu răspunde în 
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maximum 30 de zile de la data primirii solicitării, se consideră că nu sunt necesare 

recomandări, iar autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare 

intercomunitară stabilește numărul de tratamente, la propunerea operatorului, fără 

a se reduce numărul de tratamente de dezinsecție executate în anul anterior. 

(4) În situația în care, după aprobarea și punerea în aplicare a programului 

unitar de acțiune, evoluția vectorilor supuși tratamentelor de dezinsecție impune 

recomandări noi din partea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-

Militară «Cantacuzino», acestea se vor implementa prin modificarea programului 

unitar de acțiune. 

7. La articolul 106, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: 

b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puțin o dată pe 

trimestru și ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar, cu respectarea 

prevederilor legale referitoare la siguranța alimentului; 

8. La articolul 109, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(2) Operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la obiectivele din 

programul unitar de acțiune se prestează exclusiv de către operatorul licențiat de 

A.N.R.S.C., căruia i-a fost atribuită activitatea în gestiune directă sau delegată de 

către unitatea administrativ-teritorială/asociația de dezvoltare intercomunitară, în 

condițiile legii. 

9. La articolul 109, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul 

(4), cu următorul cuprins: 

(4) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), operațiunile de dezinsecție, 

dezinfecție și deratizare la obiectivele care nu fac parte din programul unitar de 

acțiune pot fi prestate și de operatori economici autorizați în baza reglementărilor 

emise de autoritățile administrației publice locale. 

10. La articolul 115, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins: 

e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toți 

utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare 

în administrare sau contract de delegare a gestiunii; în cazul activității de 

dezinsecție, dezinfecție și deratizare, exclusivitatea se limitează la obiectivele din 

programul unitar de acțiune; 

Art.4. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va 

comunica prezenta hotărâre celor interesați și Instituției prefectului județului 

Constanța, spre știință. 

 

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: 

_________pentru, _________împotrivă, ________abțineri. 

La data adoptării sunt în funcție__________de consilieri din 27 membri. 
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PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,      

 CONTRASEMNEAZĂ,                                             

SECRETAR GENERAL,  

            CONSTANȚA 

            Nr………………………… 



 

Anexa R 2 la Regulamentul serviciului de salubrizare al municipiului 

Constanța 

 

INDICATORI DE PERFORMANTA 

 

 

Nr. Crt. Titlu Descriere unitate de masura Valori propuse / 
interval de valori 

1. Indicatori tehnici referitori la tinte  

1.1 

 

Colectarea separata a deseurilor 
municipale prevazute la art. 17 
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
211/2011 actualizata (hartie, 
metal, plastic și sticla din 
deseurile municipale colectate 
separat)  

 

 

Cantitatea de deșeuri de hârtie, 
metal, plastic și sticlă din deșeurile 
municipale, colectate separat, ca 
procentaj din cantitatea totală 
generată de deșeuri de hârtie, 
metal, plastic și sticlă din deșeurile 
municipale.  
Cantitatea de deșeuri de hârtie, 
metal, plastic și sticlă din deșeurile 
municipale colectate reprezintă 
cantitatea acceptată într-un an 
calendaristic către stația/stațiile de 
sortare.  
*Cantitatea totală generată de 
deșeuri de hârtie, metal, plastic și 
sticlă din deșeurile municipale se 
calculează pe baza determinărilor 
de compoziție realizate de către 
operatorul de salubrizare. În lipsa 
determinărilor de compoziție a 
deșeurilor municipale, cantitatea de 
deșeuri de hârtie, metal, plastic și 
sticlă din deșeurile municipale se 
consideră a fi 33%.  

 

 

60% pentru 
anul 2021  
70% începând 
cu anul 2022  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nr.  Titlu  Descriere/unitate de măsurare  Valori propuse/ interval 

de valori  

2. Indicatori tehnici referitori la tinte  

2.1  Rata de conectare la serviciul 
de salubrizare  

Populatia deservita de serviciu de 
colectare deseuri ca procent din 
populatia totala 

100%  

2.2  Deseuri voluminoase colectate 
separat  

Cantitatea de deseuri 
voluminoase colectate separat 
/locuitor (%)  

75 - 100%  

2.3  Deseuri voluminoase trimise la 
tratare/valorificare/  
depozitare  

Cantitatea de deseuri 
voluminoase colectate separat 
trimisă la tratare/depozitare ca 
procent din cantitatea totală de 
deseuri voluminoase colectate  

minim 90%  

2.4  Deseuri provenite din 
constructii şi demolari 
colectate separat de la 
populatie  

Cantitatea de deseuri provenite 
din constructii şi demolari 
colectata separat /locuitor (%)  

75 - 100%  

2.5  Deseuri provenite din 
constructii şi demolari de la 
populatie trimise la tratare /  
valorificare  

Cantitatea de deseuri provenite 
din constructii şi demolari 
colectată separat de la populatie 
trimisa spre tratate /depozitare 
ca procent din cantitatea totala 
de deseuri provenite din 
constructii şi demolari (%)  

100%  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA 
DIRECŢIA GESTIONARE SERVICII PUBLICE 

SERVICIUL IGIENĂ PUBLICĂ 
NR. 85694 DIN 10.05.2021 

 
                                                                                                                   Aprob, 
                                                                                               Primar, 

                                                                                                                Vergil CHIȚAC                                                                         
 

 
REFERAT 

 

Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică,republicață, supunem dezbaterii 

publice Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL 193/2015 
privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului 
Constanța. 

În consecință, vă rugăm să aprobați: 
1. Publicarea unui anunț într-un ziar local a informației cu privire la afișarea 

pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța a Proiectului de hotărâre pentru 
modificarea și completarea HCL 193/2015 privind aprobarea Regulamentului 
serviciului de salubrizare al municipiului Constanța. 

2. Publicarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL 
193/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al 

municipiului Constanța, pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, cât 
și pe pagina de facebook a Primăriei Municipiului Constanța, în vederea dezbaterii 

publice, începând cu data de 28.06.2021. 
 

Director executiv, 

Raluca GEORGESCU 
 

 
Director executiv adjunct, 
Horia CONSTANTINESCU 

 
 

 

 
        Șef serviciu igienă publică, 

          Luiza PARĂ 
 
 

 
 
                                                                                     

 
 

 
 
 

 
 

http://www.primaria-constanta.ro/
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        ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA 
DIRECŢIA GESTIONARE SERVICII PUBLICE 

SERVICIUL IGIENĂ PUBLICĂ 
NR. 85713 DIN 10.05.2021 

 
                                                                                                                   Aprob, 
                                                                                               Primar, 

                                                                                                                Vergil CHIȚAC                                                                         
 

REFERAT 
 

Având în vedere Referatul nr. 85694/10.05.2021, vă solicităm ca începând cu 

data de 02.06.2021, să publicați într-un ziar local următorul anunț: 
Primăria Municipiului Constanța aduce la cunoștință publică, în conformitate 

cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică,republicață, Proiectul de hotărâre pentru modificarea și 
completarea HCL 193/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de 

salubrizare al municipiului Constanța. 

Proiectul de hotărâre poate fi consultat începând cu data de 28.06.2021 

pentru o perioadă de 30 zile lucrătoare: 

- La sediul Direcției Gestionare Servicii Publice, str. Mihăileanu nr.10; 
- Pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea “De interes 

public - Transparență decizională”; 
- Pe pagina de facebook a Primăriei municipiului Constanța. 

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, privind transparența decizională în 

administrația publică, până la data de  06.08.2021, se pot trimite propuneri, 
sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus 
dezbaterii publice.            

 

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris: 

- Prin poștă, la sediul Direcției Gestionare Servicii Publice, str. Mihăileanu nr.10; 
- Prin email, la adresa E-mail: servicii.publice@primaria-constanta.ro 

Materialele transmise vor purta mențiunea: 

“Recomandare la proiectul pentru modificarea și completarea HCL 193/2015 privind 
aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Constanța ”. 

 
Director executiv, 

Raluca GEORGESCU 

 
Director executiv adjunct, 

Horia CONSTANTINESCU        Șef serviciu igienă publică, 
          Luiza PARĂ 
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 ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA 
DIRECŢIA GESTIONARE SERVICII PUBLICE 

SERVICIUL IGIENĂ PUBLICĂ 
NR. 86097 DIN 10.05.2021 

 
 

REFERAT DE APROBARE 

pentru modificarea și completarea HCL 193/2015 privind aprobarea Regulamentului 
serviciului de salubrizare al municipiului Constanța 

 

 
 

     Având în vedere prevederile:   
- OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile 
ulterioare;  

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul 

deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și 
a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 
privind Fondul pentru mediu; 

- Ordonanta Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi 
rurale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;  

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienăşi 
sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările 
ulterioare;  

- Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al 
serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- ORDIN nr. 505/2019 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi 
sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al 
Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 

Publice -A.N.R.S.C.; 
- Ordinul 520/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui 

Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități 
Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regutamentului-cadru al serviciului de 
salubrizare a localităților; 

- Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia 
publică; 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare,  
 

 Pentru îndeplinirea exigențelor legale se impune atingerea până la data de 31 
decembrie 2021, unui nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 

60% din masa totală generată, cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi 
sticlă provenind din deşeurile menajere, dar și reducerea cantităților de deșeuri 
municipale eliminate prin depozitare conform Anexei nr.6 din OUG 196/2005. 
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           Ținând cont de prevederile legislative, care stipulează obligativitatea  

autorităților administrației publice locale de a asigura colectarea separată,  precum 
și îndeplinirea obiectivelor de reciclare  se impune necesitatea intoducerii în 
Regulamentul serviciului public de salubrizare a indicatorilor de performanță 

prevăzuți în Anexa nr. 1 a OUG nr. 74/2018. 
             De asemenea, pentru o mai bună eficiență a serviciilor de dezinsecție și 

deratizare prestate pe domeniul public al municipiului Constanța este necesară 
respectarea prevederilor legale stipulate în Ordinul 520/2018 pentru modificarea și 
completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 82/2015 privind aprobarea 
Regutamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților.    

 
                În concluzie, luând în considerare elementele sus menționate, în temeiul 
prevederilor art. 136 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez spre 
dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL 

193/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al 
municipiului Constanța. 

 

 
 

 
 

PRIMAR, 

                                                              Vergil CHIȚAC                                                                         
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	Anexa_x_la_Regulamentul_de_Salubrizare_al_Municipiului_Constanta cu adăugiri
	REFERAT

