ANEXA 2 - CONTRAVENȚII ÎN DOMENIUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

Descrierea faptei care intră sub incidența sancțiunii
Sancţiuni pentru utilizatorii serviciilor de salubrizare

Cuantumul amenzii
Pers. fizice

Pers. juridice

1.

Abandonarea sau depozitarea deşeurilor municipale pe spatiile
verzi, căile de comunicaţie, în locurile publice sau în alte locuri decât 100-200
cele special amenajate

500 - 2.500

2.

Nerespectarea precolectării selective a deşeurilor

200-500

2000-5000

3.

Depozitarea deşeurilor pe platformele de colectare în afara
recipientelor şi nemenținerea curăţeniei pe platforme.

100-200

500- 1.000

Depunerea în recipientele de precolectare a deşeurilor municipale de
pe platformele amenajate pe domeniul public, de deşeuri animaliere
200-1.000
4. (dejecţii, cadavre de animale sau păsări), deşeuri de construcții sau
demolări, deşeuri vegetale, deşeuri periculoase etc.
5.

Neasigurarea, blocarea cailor de acces către platformele de
colectare pentru mijloacele de transport ale operatorilor.

100-200

7.

Depozitarea materialelor de construcții pe domeniul public sau privat
al localității, fără aprobarea prealabila a administraţiei publice locale. 500-1000
Utilizarea recipientelor pentru deşeuri reciclabile în alte scopuri
100-200
decât cele pentru care sunt destinate.

8.

Aruncarea deşeurilor de construcții şi demolări pe domeniul public
sau privat al localității.

50-100

9.

Deteriorarea si/sau sustragerea recipientelor sau părți ale
acestora,aflaţi în punctele de precolectare.

500-2.000

6.

1.000-2.500

500- 1.000
1.000-2.000
500-2.000
1.000-2.000

Folosirea recipientelor de colectare de pe platformele de
10. precolectare aferente asociaţiilor de locatari de către utilizatorii
non-casnici

500-2.000

Colectarea de către operatorii economici în recipiente pentru
11. deşeurile asimilabile a deşeurilor industriale (rezultate din activitatea
acestora)

1.000-2.000

12.

Nerespectarea de către utilizatori a termenelor de achitare a
contravalorii serviciilor furnizate/prestate

500-1.000

Fapta de aprindere şi/sau ardere a deşeurilor din recipientele de
precolectare, colectare sau de ardere a deşeurilor vegetale rezultate
13. de la operaţiunile de curăţare a spaţiilor verzi, arbuştilor, arborilor
1.500-3.000
Utilizarea recipientelor pentru colectarea deşeurilor stradale de
14. către operatorii economici, pentru colectarea deşeurilor
asimilabile rezultate din activitatea proprie de colectare.

Intocmit,

1.000

1.500-3.000
1.000-2.000

