ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea HCL nr. 335/25.07.2005 privind aprobarea
regulamentului de organizare si funcționare a serviciilor publice si a activităților de
gospodărire comunala din municipiul Constanta

Consiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de
_______________________.
Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău
înregistrată sub nr.
/
.2018;
.
Ținând cont de raportul de specialitate al Direcției generale poliția locală
înregistrat sub nr.
/
.2018 prin care se propune modificarea şi
completarea HCL nr. 335/25.07.2005 - privind aprobarea regulamentului de
organizare si funcționare a serviciilor publice si a activităților de gospodărire
comunala din municipiul Constanta;
Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii
publice, comerț, turism, agrement, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru
administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și
libertăților cetățeanului și raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze
economico - sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al
municipiului Constanţa;
Având în vedere prevederile Legii nr. 155/2010 a poliției locale, O.G. nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 și art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr.
215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE

ART. 1 Se aprobă modificarea și completarea HCL nr. 335/2005, secțiunea I,
CAP. VI, art. 32 prin introducerea literei c), care va avea următorul conținut:
” aplicarea de sancțiuni contravenționale de către polițiștii locali din cadrul Direcției
generale poliția locală Constanța”
ART. 2 Se aprobă modificarea și completarea HCL nr. 335/2005, secțiunea
II, CAP. VI, art. 32 prin introducerea literei c), care va avea următorul conținut:
” aplicarea de sancțiuni contravenționale de către polițiștii locali din cadrul Direcției
generale poliția locală Constanța”
ART. 3 Se abrogă punctul a) din art.68, capitolul X, secțiunea II a HCL nr.
335/2005; (există sancțiune prevăzută în HCL nr. 427/2017)

ART. 4 Se aprobă modificarea și completarea HCL nr. 335/2005, secțiunea
II, capitolul X, art. 78 care va avea următorul conținut:
(1) În conformitate cu prevederile art. 29 alin. 2 din Ordonanța de Guvern nr.
87 / 2001, Consiliul Local este împuternicit să stabilească faptele care constituie
contravenții în domeniul serviciilor publice de salubrizare, (altele decât cele
referitoare la: prestarea uneia dintre activitățile reglementate
fără existența
atestării legale sau fără contract de concesiune; sau incredințarea unui contract de
delegare de gestiune sau de concesiune pentru una dintre activitățile de
salubrizare, fără licitație publică sau unui operator neatestat - fapte care constituie
contravenție, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie
infracțiune potrivit Codului penal, și sunt sancționate cu amenzile prevăzute la art.
29 alin. 1 din Ordonanța de Guvern nr. 87 / 2001 potrivit prevederilor Ordonanței
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor);
(2) Următoarele fapte de încălcare a prevederilor prezentului regulament
constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei până la 1500 lei
pentru persoane fizice și de la 1000 lei până la 2500 lei pentru persoane juridice:
a) nerespectarea de către utilizator a oricăreia dintre obligațiile sale, stabilite
la art. 68 din prezentul regulament;
b) neefectuarea de către operator a salubrizării stradale, neridicarea și
netransportarea imediată de pe străzi sau spații publice, de către operatori, a
deșeurilor provenite din curățenia acestora, din curățenia căminelor și rețelelor de
canal, inclusiv golirea cosurilor de gunoi amplasate pe strãzi cu respectarea strictă
a graficelor stabilite de comun acord cu Primăria și a contractelor încheiate cu
beneficiarii pentru ridicarea gunoiului menajer de la populație, asociațiile de
locatari, agenți economici sau instituții;
c) neefectuarea de către operator a salubrizării în parcuri si pe alte spații
verzi, neridicarea și netransportarea imediată de pe aceste suprafețe a deșeurilor
provenite din toaletarea arborilor sau a spațiilor verzi, inclusive golirea coșurilor de
gunoi amplasate în aceste zone, cu respectarea strictă a graficelor stabilite de
comun acord cu Primăria municipiului Constanța, grafice care să conțină intervalele
orare pe zile, săptămâni și luni;
d) nerespectarea de către operator a prevederilor art. 26 din Sectiunea II
din prezentul regulament referitoare la transportul deșeurilor; dotarea, starea
tehnică și aspectul autovehiculelor; personalul de deservire.
e) neîntocmirea de către operator a graficelor cu frecvența de colectare a
deșeurilor menajere și a celor referitoare la salubrizarea stradală si necomunicarea
lor spre avizare de către organele în drept, precum și nerespectarea acestora;
f) neînștiințarea de către operator a serviciului de specialitate din cadrul
Primăriei municipiului Constanța și a Direcției generale poliția locală Constanța
asupra modificărilor ce intervin în graficele de colectare a deșeurilor menajere, a
celor privind salubrizarea stradală și a celor privind salubrizarea în parcuri și spații
verzi cu cel puțin 48 de ore înainte de operarea modificărilor;
g) neridicarea de către operator a întregii cantități de deșeuri și
nemenținerea în stare de curătenie a platformelor gospodărești și a recipienților de
colectare a deșeurilor menajere;

h) neasigurarea de către operator a manipulării corespunzătoare a pubelelor
si a coșurilor de deșeuri stradale, precum si a celor amplasate pe zona verde, de
către personalul operatorului serviciului public autorizat pentru a evita deteriorarea
sau distrugerea acestora;
i) neridicarea de către operator a deseurilor menajere si nemenajere din
depozitele constituite abuziv pe domeniul public si transportul la rampa ecologicã;
j) neasigurarea de către operator a unui număr suficient de recipienți pentru
precolectarea deșeurilor municipale;
k) necurăţarea de către operator a locurilor de amplasare a recipientelor de
precolectare a deșeurilor sau a platformelor de gunoi ce deservesc asociaţiile de
proprietari/locatari, după golirea acestora.
l) neafișarea, de către operator, la punctul de colectare a deșeurilor, a tăbliței
de informare cu denumirea firmei, graficul de ridicare a deșeurilor menajere,
asociațiile de proprietari arondate și numărul de contact pentru semnalarea unor
eventuale probleme.
m) nerespectarea de către operator a orarului de colectare a deșeurilor
menajere, stabilit de Primăria municipiului Constanța;
n) neprecizarea, în contractul încheiat între utilizator și operatorul de
salubritate, a zilelor și a intervalelor orare în care se va face colectarea deșeurilor
menajere de către operator;
o) neridicarea gunoiului, de către operatorul de salubritate, direct de la
agenții economici sau instituții publice, în conformitate cu graficele stabilite prin
contract;
p) desfășurarea activității de colectare și evacuare a resturilor menajere de
către agenții economici neabilitați de către Consiliul local al municipiului Constanța.

ART. 4 Se aprobă modificarea și completarea HCL nr. 335/2005, secțiunea

II, capitolul X, art. 79 care va avea următorul conținut:

“1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face direct de către
agentul constatator;
(2) Constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace
tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic,
consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei;
(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), procesul-verbal se poate încheia şi în
lipsa contravenientului, după stabilirea identităţii acestuia, menţionându-se aceasta
în procesul-verbal, fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori;
(4) Pentru amenzile contravenţionale în cuantum de până la 2.500 lei,
contravenientul poate achita pe loc agentului constatator jumătate din minimul
amenzii prevăzute în HCL nr. 335/2005.
(5) În cazul prevăzut la alin. (4), agentul constatator eliberează
contravenientului chitanţa reprezentând contravaloarea amenzii, în care se
menţionează data, numele şi prenumele contravenientului, fapta săvârşită, actul
normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, numele, prenumele şi
semnătura agentului constatator, nemaifiind necesară încheierea procesului-verbal

de constatare a contravenţiei dacă nu se dispune şi o sancţiune contravenţională
complementară.
(6) Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Ordonanţei
de Guvern nr. 2 / 2001, art. 28 alin. 1, în sensul că se poate achita în 48 ore
jumătate din cuantumul minim al amenzii.
(7) Obstrucţionarea controlului efectuat în conformitate cu reglementările
prezentei hotărâri, prin orice mijloace sau metode, precum şi refuzul prezentării
documentelor solicitate, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice şi de la 1500 lei la 2500 lei pentru
persoanele juridice, dacă faptele nu se încadrează în alte prevederi legale ”
ART. 6 Se aprobă modificarea și completarea HCL nr. 335/2005, secțiunea
II, capitolul X, art. 80 care va avea următorul conținut:
“Constatarea contravențiilor prevăzute de prezentul regulament și aplicarea
sancțiunilor se face de către polițiștii locali din cadrul Direcției generale poliția locală
Constanța”
ART. 7 Celelalte prevederi ale HCL nr. 335/25.07.2005 rămân neschimbate.
ART. 8 Compartimentul relații consiliul local și administrația publică locală va
comunica prezenta hotărâre Direcției generale poliția locală în vederea aducerii la
îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.
Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: __________pentru,
______împotrivă, ________abțineri.
La data adoptării sunt în funcție ________consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

CONSTANȚA
Nr. ______/__________

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Nr. 130643/06.08.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

Pornind de la existența unor fapte care încalcă normele de conviețuire socială
se impune reglementarea și reflectarea acestora în cuprinsul HCL nr. 335/2005
privind aprobarea regulamentului de organizare si funcționare a serviciilor publice si
a activităților de gospodărire comunala din municipiul Constanta.
În acest sens este necesară modificarea și completarea HCL nr. 335/2005 din
următoarele considerente:
- responsabilizarea operatorilor de servicii de utilități publice pentru igienizarea
corespunzătoare a domeniului public și privat al municipiului Constanța și pentru
respectarea obligațiilor contractuale asumate;
- buna desfășurare a activităţii Direcţiei generale poliţia locală pe de o parte, iar
pe

de

altă

parte

reglementări clare,

lipsite de

echivoc

pentru destinatarii

privind

regimul

reglementării;
- corelarea

cu

dispozițiile

O.G.

nr.

2/2001

juridic

al

contravențiilor.
În temeiul art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de
hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 335/2005 privind aprobarea

regulamentului de organizare si funcționare a serviciilor publice si a
activităților de gospodărire comunala din municipiul Constanta.

PRIMAR,
DECEBAL FĂGĂDĂU

ROMANIA

PRIMARU MUNICIPIULUI CONSTANTA
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DIRECJIA GENERALA POLIJIA LOCALA

NESECRET

SERVICrUL CONTROL PROTECTIA MEDIULUI

Nr. 131967/07.08.2018

Constan|a
Ex. nr. 2/2

Operator de date cu caracter personal nr.l0886

REFERAT

pentru modiflcarea §i completarea HCL nr. 335/25.07.2005 privind aprobarearegulamentului de
organizare si funcjionare a serviciilor publice si a activitatilor de gospodarire comimala din
municipiul Constanta

Av^d in vedere prevederile Legii nr. 155/2010 a politiei locale, precum §i necesitatea unei
mai bune organizari §i desfa§urari a activitatii Direc^iei generale poli^ialocala, considerSm necesara
§i oportuna modificarea HCL nr. 335/2005 - privind aprobarea regulamentului de organizare si

fiinc^ionare a serviciilor publicesi a activitatilor de gospodarire comunala din municipiul Constanta,
pentru urmatoarele considerente:

-

Modificarile §1 completarile H.C.L. nr. 335/2005 sunt necesare pentru buna

desfa§urare a activitajii Direcjiei generale poli^ia locala §i pentruimbunata^irea imaginii municipiului
Constanta;

-

Este necesara o mai stricta responsabilizare a operatorilor de servicii publice, in scopul

igienizarii corespunzatoare a domeniului public §i privataparfin^d municipiului Constanta §i pentru
indeplinirea obligatiilor contractuale asumate;
- De asemenea, exista un numar de prevederi cuprinse in H.C.L nr. 335/2005

care au fost preluatein alte acte normative, motiv pentru care este necesara abrogarea acestora;
- Mention^ ca este necesara coroborareaprevederilor O.G. nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contraventiilor cu prevederile HCL nr. 335/2005.

In consecinja, in conformitate cu art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei

publice locale proptinem initierea unui proiect de hotar^e de consiliu local pentru modificarea §i
completarea H.C.L. nr.335/2005, dupa cum urmeaza:

ART. 1 Se aproba modificarea §i completarea HCL nr. 335/2005, sec^iunea I, CAP. VI, art.
32 prin introducerea literei c), care va avea urmatorul continut:

" aplicarea de sanc|iuni contraventionale de catre poli|i§tii locali din cadrul Directiei generale politia

'

locala Constanta"

ART. 2 Se aproba modificarea §i completarea HCL nr. 335/2005, sectiunea II, CAP. VI, art.
32 prin introducerea literei c), care va avea urmatorul continut:
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" aplicarea de sanc^iuni contraven|ionale de catre poli^i§tii localidin cadrul Direcfiei generale politia
locala Constanta"
ART. 3 Se abrogapunctul a) din art.68, capitolul X, sec^inneaII a HCL nr. 335/2005; (exista
sanc^iune prevazuta in HCL nr. 427/2017)
ART. 4 Se aproba modificarea §i completarea HCL nr. 335/2005, sec^iunea II, capitolul X,
art. 78 care va avea urmatorul con^inut:

(1) In conformitate cu prevederile art. 29 alin. 2 din Ordonan|a de Guvem nr. 87 / 2001,
Consiliul Local este imputemicit sa stabileasca faptele care constituie contraven^ii in domeniul
serviciilor publice de salubrizare, (altele decat cele referitoare la: prestarea uneia dintre activita^ile
reglementate f^a existenfa atestarii legale sau fara contract de concesiune; sau incredin^area unui
contract de delegare de gestiune sau de concesiune pentru una dintre activitatile de salubrizare, fara
licitafie publica sau iinui operator neatestat - fapte care constituie contravenfie, daca nu au fost
sav^§ite in astfel de condi^ii incat sa constituie infrac^iune potrivit Codului penal, §i sunt sanc^ionate
cu amenzile prevazute la art. 29 alin. 1 din Ordonanta de Guvem nr. 87 / 2001 potrivit prevederilor
Ordonan^ei Guvemului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven^iilor);
(2) Urmatoarele fapte de incalcare a prevederilor prezentului regulament constituie

contraven|ie §i se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei p^a la 1500 lei pentru persoane fizice §i de
la 1000 lei p^a la 2500 lei pentru persoane juridice:
a) nerespectarea de catre utilizator a oric^eia dintre obligajiile sale, stabilite la art. 68 din
prezentul regulament;

b) neefectuarea de catreoperator a salubrizarii stradale, neridicarea §i netransportarea imediata
de pe strazi sau spafii publice, de catre operatori, a de§eurilor provenite din cura^enia acestora, din
curatenia caminelor §i re^elelor de canal, inclusiv golirea cosurilor de gunoi amplasate pe strazi cu
respectarea stricta a graficelor stabilite de comun acord cu Primaria §i a contractelor incheiate cu
beneficiarii pentru ridicarea gunoiului menajer de la popula^ie, asociatiile de locatari, agenji
economici sau institu^ii;

c) neefectuarea de catre operator a salubrizmi in parcuri si pe alte spa^ii verzi, neridicarea §i
netransportarea imediata de pe aceste suprafe^e a de§eurilor provenite din toaletarea arborilor sau a
spa^iilor verzi, inclusive golirea co§urilor de gunoi amplasate in aceste zone, cu respectarea stricta a

graficelor stabilite de comun acord cu Primaria municipiului Constanta, grafice care sa con^ina
intervalele orare pe zile, saptamani §i luni;

d) nerespectarea de catre operator a prevederilor art. 26 din Sectiunea II din prezentul
regulament referitoare la transportul de§eurilor; dotarea, starea tehnica §i aspectul autovehiculelor;
personalul de deservire.

e) neintocmirea de catre operator a graficelor cu frecven^a de colectare a de§eurilor menajere
§i a celor referitoare la salubrizarea stradala si necomunicarea lor spre avizare de catre organele in
drept, precum §i nerespectarea acestora;

f) nein§tiin|area de catre operator a serviciului de specialitate din cadrul Primariei
municipiului Constanta §i a Direc^iei generale polifia locala Constanta asupra modific&rilor ce

intervin in graficele de colectare a de§eurilor menajere, a celor privind salubrizarea stradala §i a celor
privind salubrizarea in parcuri §i spa^ii verzi cu eel pufin 48 de ore inainte de operarea modificarilor;
g) neridicarea de catre operator a intregii cantita^i de de§euri §i nementinerea in stare de
curatenie a platformelor gospodare§ti §i a recipien^ilor de colectare a de§eurilor menajere;
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h) neasigurarea de catre operator a manipul^ii corespunzatoare a pubelelor si a co§urilor de
de§eiiri stradale, precum si a celor amplasate pe zona verde, de catre personalul operatorului
serviciului public autorizat pentru a evita deteriorarea sau distrugerea acestora;
i) neridicarea de catre operator a deseurilor menajere si nemenajere din depozitele constituite
abuziv pe domeniul public si transportul la rampa ecologica;
j) neasigurarea de catre operator a unui numar suficient de recipien|i pentru precolectarea
de§eurilor municipale;

k) necura^area de catre operator a locurilor de amplasare a recipientelor de precolectare a
de§eurilor sau a platformelor de gunoi ce deservesc asocia^iile de proprietari/locatari, dupa golirea
acestora.

1) neafi§area, de catre operator, la punctul de colectare a de§eurilor, a tablitei de informare cu

denumirea firmei, graficul de ridicare a de§eurilor menajere, asocia^iile de proprietari arondate §i
numarul de contact pentru semnalarea unor eventuale probleme.
m) nerespectarea de catre operator a orarului de colectare a de§eurilor menajere, stabilit de
Prim^ia municipiului Constanta;
n) neprecizarea, in contractul incheiat intre utilizator §i operatorul de salubritate, a zilelor §ia
intervalelor orare in care se va face colectarea de§eurilormenajere de catre operator;
o) neridicarea gunoiului, de catre operatorul de salubritate, direct de la agenjii economici sau
institu|ii publice, in conformitatecu graficele stabilite prin contract;
p) desfa§urarea activitajii de colectare §i evacuare a resturilor menajere de catre agenjii
economici neabilitati de catre Consiliul local al municipiului Constanta.

ART. 5 Se aproba modificarea §i completarea HCL nr. 335/2005, sec^iiinea II, capitolul X,
art. 79 care va avea urmatorul conjinut:
"1) Constatarea contraven^iilor §i aplicarea sancjiunilor se face direct de catre agentul
constatator;

(2) Constatarea contraven^iilor se poate face §i cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate

sau mijloace tehnice omologate §i verificate metrologic, consemnandu-se aceasta in procesul-verbal
de constatare a contraven^iei;

(3) In cazurile prevazute la alin. (2), procesul-verbal se poate incheia §i in lipsa
contravenientului, dupa stabilirea identita^ii acestuia, menjionandu-se aceasta in procesul-verbal, fara
a fi necesara confirmarea faptelor de catre martori;

(4) Pentru amenzile contraven^ionale in cuantum de p^a la 2.500 lei, contravenientul poate
achitape loc agentului constatator jumatate din minimul amenzii prevazute in HCL nr. 335/2005.
A

(5) In cazul prevazut la alin. (4), agentul constatator elibereazS contravenientului chitan^a
reprezent&id contravaloarea amenzii, in care se mentioneaza data, numele §i prenumele
contravenientului, fapta sav^§ita, actul normativ care stabile^te §1 sanc^ioneaza contraventia, numele,
prenumele §i semnatura agentului constatator, nemaifiind necesara incheierea procesului-verbal de
constatare a contraventiei dacanu se dispune §i o sanctiune contraventionala complementara.
(6) Prevederile prezentei hotarM se completeaza cu dispozi^iile Ordonanjei de Guvem nr. 2 /
2001, art. 28 alin. 1, in sensul ca se poate achitain 48 orejumatate din cuantumul minim al amenzii.
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(7) Obstruc^ionarea controlului efectuat in conformitate cu reglementSrile prezentei hot^^i,
prin orice mijloace sau metode, precum §i refuzul prezentSrii documentelor solicitate, conslituie
contraven^ie §i se sanctioneaza cu amenda de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice §i de la
1500 lei la 2500 lei pentru persoanele juridice, daca faptele nu se incadreazS in alte prevederi legale "
ART. 6 Se aproba modificarea §i completarea HCL nr. 335/2005, sec|iunea 11, capitolul X,
art. 80 care va avea urmatorul con|inut:

"Constatarea contraven|iilor prevazute de prezentul regulament ^i aplicarea sancjiunilor se face de
catre poli|i§tii locali din cadrul Directiei generale poli^ia locals Constanta"

Cu stima,

DIRECTOR GENERAL

Comisar-^ef de polifie

TUDOREL DOGARU^^^^^^^V^

§EFUL SERVICIULUI CONTROL PROTECTI^HEdULUI
PEX^^IwVCUREL
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