
 

ROMANIA 

JUDETUL ALBA 

MUNICIPIUL ALBA IULIA 

PRIMAR 

                                                PROIECT   DE   HOTARARE 

            privind  modificarea si completarea   Regulamentului de organizare si functionare a    

          serviciului   public de salubrizare in municipiului Alba Iulia aprobat prin HCL nr. 36/2016 

  

 Primarul municipiului Alba Iulia; 

    Având în vedere raportul de specialitate nr. 51451/17.05.2019 al  Serviciului administrarea 

activitatilor domeniului public din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia ;       

      Vazand prevederile Art.30, alin. (7) din Legea nr. 101/2006- privind serviciul de salubrizare a 

localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

      Vazand prevederile Art.2, alin.(2), Art.4,  alin.(2) si ale Art.15 din Ordonanței Guvernului nr. 

2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

      Avand in vedere  Hotararea nr.509/2018 a Consiliului local privind implementarea sistemului de 

colectare separata pe patru fractii : hartie,  plastic, metal si sticla, modificata si  completata cu 

Hotararea consiliului local  nr. 53/2019 ; 

      Vazand prevederile Legii nr.52/21.01.2003, republicata, privind transparenta decizionala in 

administratia publica ; 

       În temeiul prevederilor art. 36 (9) , ale art. 45 (3) si ale art. 115 (1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 

privind administratia publică locală, republicata,cu modificările şi completările ulterioare, 

 

                              Propun Consiliului Local sa adopte prezenta : 
     

                                                                    HOTARARE : 

 

    Art. 1. (1)  Stabileste contravențiile si sanctiunile în domeniul serviciului de salubrizare pentru 

utilizatori, precum și cuantumul amenzilor aplicabile, prevăzute în Anexa  ce constituie parte 

integranta  din hotărâre ; 

            (2) Constatarea și aplicarea sancțiunilor  prevederilor prezentei hotărări de consiliu local şi 

încheierea proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor vor fi efectuate de  către 

Primarul Municipiului Alba Iulia si de catre persoanele împuternicite  în acest scop ; 

     Art.2.  Dispozitiile prezentei hotarari intra in vigoare in termen de 10 zile de la publicare ;    

    Art.3. Hotararea poate fi contestata in conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 legea 

contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

     Art.4. Serviciul Administrarea activitatilor domeniului public din subordinea Consiliului local al 

municipiului Alba Iulia va duce la indeplinire sarcinile din prezenta hotarare. 

     Art.5.  Hotărârea se comunică : 

▪ Primarului municipiului Alba Iulia, 

▪ Institutiei Prefectului - judetul Alba, 

▪ Serviciului administrarea activitatilor domeniului public, 

▪ Direcţiei cheltuieli, 

▪ Politia Locala Alba Iulia 

▪ Afisare 

                                                                           Alba Iulia, 21 mai 2019 

 

                          INITIATOR,                                                             AVIZAT, 

                           p. PRIMAR,                                                             SECRETAR, 

                         VICEPRIMAR                                                  MARCEL JELER 

                         PAUL VOICU 
 



 

ROMANIA                                                                                                Anexa  la 

JUDETUL ALBA                                                                             Proiectul de hotarare 

MUNICIPIUL ALBA IULIA 

PRIMAR 
 

  

   

                                                                        

                 Contraventiile in domeniul serviciului de salubrizare privind colectarea 

                                                               selectiva 
 

 

Nr. 

crt. 

Descrierea faptei care intră sub incidența sancțiunii                    Cuantumul amenzii 

  Pentru persoane 

fizice 

Pentru persoane 

juridice 

1 Abandonarea sau depozitarea deșeurilor municipale pe spațiile verzi, căile de 

comunicație, în locurile publice sau în alte locuri decât cele special amenajate 

 

     100 -200 lei 

 

   500 – 2500 lei 

2 Nerespectarea precolectării selective a deșeurilor      200 -500 lei   2000 -2500 lei 

3 Depozitarea deșeurilor pe platformele de colectare în afara recipientelor și 

nemenținerea curățeniei pe platforme 

 

     100 -200 lei 

   500 -1000 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. 

 

 

    200 -1000 lei 

 

 

1000 -2500 lei 

5 Neasigurarea sau obstrucționarea/blocarea căilor de acces către 

platformele de colectare pentru mijloacele de transport ale operatorului 

 

     100 – 200 lei 

 

500 -1000 lei 

6 Depozitarea materialelor de construcții pe domeniul public sau privat 

al localității fără aprobarea prealabilă a administrației publice locale 

 

     500 – 1000 lei 

 

 1000 -2000 lei 

7 Utilizarea recipientelor pentru deșeuri reciclabile în alte scopuri decât cele 

pentru care sunt destinate 

 

     100 -200 lei 

 

  500 – 2500 lei 

8 Aruncarea deșeurilor de construcții și demolări pe domeniul public sau privat 

al localității 

 

    100 – 500 lei 

 

   1000 – 2500 lei 

9 Deteriorarea și/sau sustragerea recipientelor/părți ale acestora aflate în 

punctele de precolectare 

 

   100 – 500 lei 

 

    500 – 2000 lei 

10 Folosirea recipientelor de colectare de pe platformele de precolecatre aferente 

asociațiilor de proprietari/locatari de către utilizatorii noncasnici 

 

    100 – 500 lei 

 

     1000 -2000 lei 

11 Colectarea de către operatorii economici în recipiente pentru deșeurile 

asimilabile deșeurilor industriale (rezultate din activitatea acestora ) 

  

     1000 -2000 lei 

12 Utilizarea recipientelor pentru colectarea deșeurilor stradale de către 

operatorii economici pentru colectarea deșeurilor asimilabile rezultate 

din activitatea proprie de colectare 

  

     1000 -2000 lei 

 

 

 

 

                           INITIATOR,                                                                AVIZAT, 

                          p.  PRIMAR,                                                             SECRETAR, 

                        VICEPRIMAR                                                     MARCEL JELER 

                         PAUL VOICU 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

    Nr. 51451/2019 

                                            RAPORT DE SPECIALITATE 

 

             privind  modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a    
            serviciului   public de salubrizare in municipiului Alba Iulia aprobat prin HCL nr.36/2016 

  
      Regulamentul de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare in municipiului Alba Iulia  

se aplică serviciului public de salubrizare,  înfiinţat şi organizat la nivelul municipiului Alba Iulia, pentru 

satisfacerea nevoilor de salubrizare ale populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor economici de pe 

teritoriul unităţii administrativ-teritoriale. 
      Regulamentul stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de salubrizare, definind 

modalităţile şi condiţiile-cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii 

de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator si  urmărirea tuturor cerinţelor 

legale specifice în vigoare. 

       Avand in vedere recomandarile Ministerului Mediului pentru aplicarea modificarilor legislative 

introduse prin OUG.nr.74/2018 pentru modificarea si completarea  Legii nr.211/2011 privin regimul 

deseurilor, a Legii nr249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si 

a OUG nr.196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.31/2019 
   Prevederile Art.30, alin.(7) din Legea nr. 101/2006- privind serviciile de salubrizare a localităţilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
      Prevederile Art.2, alin.(2), Art.4,  alin.(2) si ale Art.15 din Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic 

al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

      Avand in vedere Hotararea nr.509/2018 a Consiliului local privind implementarea sistemului de colectare separata pe 

patru fractii : hartie,  plastic, metal si sticla, modificata si  completata cu Hotararea consiliului local  nr. 53/2019 ; 
   Avand in vedere cele mentionate propunem initierea unui proiect de hotarare avand urmatorul continut: 
   I. Stabilirea contravențiilor si sanctiunile în domeniul serviciului de salubrizare pentru utilizatori, precum și cuantumul 

amenzilor aplicabile, prevăzute în Anexa  ce constituie parte integranta din hotărâre ; 
    II.  Constatarea și aplicarea sancțiunilor  prevederilor prezentei hotărări de consiliul local şi încheierea proceselor 

verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor vor fi efectuate de  către Primarul Municipiului Alba Iulia si de catre 

persoanele împuternicite  în acest scop ; 
 

 

 
   Prenume, Nume                             Functia publica- Departament      Semnatura                 Data                    Ex. 

Avizat : Ileana Krisbai         Sef serviciu       21.05.19  

Intocmit: Mircea Petrica              consilier  21.05.19  

  
                                                 PRIMARIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA    
                               SERVICIUL  ADMINISTRAREA ACTIVITATILOR DOMENIULUI PUBLIC 
                                            Cod 510134, Alba Iulia, strada Calea Motilor, nr.5A 
                                           Telefon/fax: +40 258 819462; +40 258 811993; +40 258 812545; +40 258 813534 

                                            Internet : www.apulum.ro,   E-mail : office@apulum.ro 
                                             Facebook : www.facebook.com/primariaalbaiulia 
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ROMANIA 
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      Nr.51746/2019 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare 
privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a 

serviciului public de salubrizare in municipiului Alba Iulia  aprobat prin HCL nr. 36/2016 
 

 

Având în vedere: 

Initiativa Primarului Municipiului Alba Iulia prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre  

privind  modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a  serviciului   

public de salubrizare in municipiului Alba Iulia  aprobat prin HCL nr.36/2016 ; 

Având în vedere raportul de specialitate nr. 51451/17.05.2019 intocmit de  Serviciului 

administrarea activitatilor domeniului public din subordinea Consiliului local al municipiului Alba 

Iulia ; 

Prevederile Art .30 ,alin. (7) din Legea nr. 101/2006- privind serviciile de salubrizare a 

localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Prevederile Art.2, alin.(2), Art.4,  alin.(2) si ale Art.15 din Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

Avand in vedere prevederile Hotararii nr.509/2018 a Consiliului local privind implementarea 

sistemului de colectare separata pe patru fractii : hartie,  plastic, metal si sticla, modificata si  

completata cu Hotararea consiliului local  nr. 53/2019 ; 

Legea nr.52/21.01.2003, republicata, privind transparenta decizionala in administratia publica; 

          Propun prezentul proiect de hotărâre spre dezbatere în cadrul Consiliului Local al 

municipiului Alba Iulia în vederea analizării și eventual al aprobării lui. 
 

          Alba Iulia, 21.05. 2019 
 

                                                             p. PRIMAR, 

                                                            VICEPRIMAR 
                                                                     PAUL  VOICU 
 

 

 


