JUDEȚUL SUCEVA
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI
CONSILIUL LOCAL

ANEXĂ la HCL NR.31/14.08.2020

Regulamentul de salubrizare al Comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava,
se completează, după cum urmează:
La Capitolul VII: Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de
salubrizare, se introduce un nou articol, cu următorul cuprins:
ART. 41.
Sanctiuni:
Încălcarea prevederilor prezentelor reglementari constituie contravenţie în masura în
care potrivit legii penale nu constituie infracţiune şi se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Descrierea faptei care constituie
contravenţie

Cuantumul amenzii

Pentru
Pentru persoane Pentru persoane
persoane fizice fizice autorizate
juridice (lei)
(lei)
(lei)
Nerespectarea reglementărilor privind
100
250
100
predarea selectivă a deseurilor pe
criteriile hârtie, carton si plastic, sticlă
si metal
Abandonarea
sau
depozitarea
100
100
1.000
deseurilor menajere, si stradale, a
molozului si a ambalajelor pe spatiile
verzi, caile de comunicatie, în locurile
publice sau în alte locuri decât cele
special amenajate.
Neîncheierea
contractelor
pentru
100
250
ridicarea deseurilor cu operatorii
autorizati
Descarcarea directa a reziduurilor
100
100
250
menajere în recipiente de precolectare
secundara(containere, pubele), fara
strângerea lor prealabila în pungi de
plastic închise.
Amplasarea
recipientelor
de
100
100
250
precolectare secundara în alte locuri
decât cele stabilite de Primarie sau
mutarea lor în locuri nepermise.
Depozitarea deseurilor pe platformele
100
100
250
neautorizate sau în afara recipientilor
si
nementinerea
curateniei
pe
platforme sau în jurul recipientilor
Neasigurarea sau obstructionarea
100
100 - 5000
250
cailor de acces a mijloacelor de
transport pentru ridicarea recipientilor
de precolectare secundara
Utilizarea cosurilor de gunoi stradale în
200
1.000 -10.000
500
alte scopuri decât depozitarea de catre
pietoni a deseurilor de dimensiuni mici
Depozitarea
în
locurile
special
100
250 - 1000
250
amenajate
pentru
colectarea
gunoaielor sau pe domeniul public si
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10.

11.

12.

privat al comunei a unor deseuri sau
obiecte cu volum mai mare de 2 mc.
sau cu una din dimensiuni mai mare de
2,5m.
Utilizarea recipientilor pentru deseuri
refolosibile în alte scopuri decât cele
pentru care sunt destinate
Neefectuarea de catre operatorii
serviciilor de salubritate a lucrarilor de
curatire si dezinfectare a locurilor de
amplasare a recipientelor de colectare
secundara.
Nerespectarea de catre operator a
graficelor de ridicare a deseurilor
stabilite cu Primaria si beneficiarii de
servicii.

100

1.000 - 2000

250

5.000

5.000

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute in prezentul regulament
se face de către primar şi/sau împuterniciţii acestuia şi de autoritatea de reglementare
competentă.
Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data
încheierii procesului verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul
amenzii.

Preşedinte de şedinţă,

Ioan ZINICI

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul general al UAT,
Cătălina JURAVLE
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