
1 
 

Anexa nr. 5  
La HCL nr. 96/2020 

 
 

REGULAMENTUL SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE PENTRU ACTIVITĂȚILE 
DE CURĂȚAREA ȘI TRANSPORTUL ZĂPEZII DE PE CĂILE PUBLICE ȘI MENȚINEREA 

ÎN FUNCȚIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU DE ÎNGHEȚ PRECUM ȘI 
PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTAREA CADAVRELOR ANIMALELOR 

 
 

CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE 
 

Art. 1. Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de 
salubrizare a municipiului Târgu Secuiesc pentru activitățile de curățarea și transportul 
zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de 
îngheț și pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor, denumit în continuare 
serviciu de salubrizare, înfiinţat şi organizat la nivelul municipiului, pentru satisfacerea 
nevoilor de salubrizare ale populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor 
economici de pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Târgu 
Secuiesc. 

Art. 2. Termenii şi noţiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după 
cum urmează: 

a) autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Naţională de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită 
în continuare A.N.R.S.C.; 

b) curăţarea zăpezii/gheţii - operaţiunea de îndepărtare a stratului de 
zăpadă sau de gheaţă depus pe suprafaţa carosabilă şi pietonală, în scopul 
asigurării deplasării vehiculelor şi pietonilor în condiţii de siguranţă; 

c) indicatori de performanţă - parametri ai serviciului de salubrizare, 
realizaţi de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime 
de calitate, urmăriţi la nivelul operatorului; 

d) licenţă - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaşte 
calitatea de operator al serviciului, precum şi capacitatea şi dreptul de a 
presta una sau mai multe activităţi ale acestuia; 

e) salubrizare - totalitatea operaţiunilor şi activităţilor necesare pentru 
păstrarea unui aspect salubru al localităţilor; 

f) sistem public de salubrizare - ansamblul instalaţiilor tehnologice, 
echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, construcţiilor şi 
terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare; 

g) utilizatori - conform definiţiei prevăzute în Legea serviciilor comunitare 
de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare 

Art. 3. Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii 
de performanţă, din caietul de sarcini al serviciului şi contractul de delegare a gestiunii 
serviciului, aprobaţi de consiliile locale, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
sau, după caz, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. 

Art. 4. (1) Toţi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul 
localităţilor unde este organizat serviciul de salubrizare, au garantat dreptul de a 
beneficia de acest serviciu. 
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(2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informaţiile publice privind 
serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanţă ai serviciului, la structura tarifară 
şi la clauzele contractuale. 

(3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a 
serviciului să asigure protecţia sănătăţii publice utilizând numai mijloace şi utilaje 
corespunzătoare cerinţelor autorităţilor competente din domeniul sănătăţii publice şi al 
protecţiei mediului. 

(4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea 
serviciului conform programului aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, cu 
excepţia cazurilor de forţă majoră care vor fi menţionate în contractul de delegare sau în 
hotărârea de dare în administrare a serviciului. 
 

Art. 5. (1) Autorităţile administraţiei publice locale deţinătoare de instalaţii care 
fac parte din sistemul public de salubrizare, precum şi operatorii care au primit în 
gestiune delegată serviciul de salubrizare, în totalitate sau numai unele activităţi 
componente ale acestuia, au obligaţia să îşi organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea 
documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit 
orice document cu uşurinţă. 

(2) La încheierea activităţii, operatorul va preda autorităţii administraţiei publice 
locale sau, după caz, asociaţiei de dezvoltare intercomunitare, pe bază de proces-verbal, 
întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a 
vreunui document original sau copie. 
 

Art. 6. (1) Personalul de deservire operativă se compune din toţi salariaţii care 
deservesc construcţiile, instalaţiile şi echipamentele specifice destinate prestării 
serviciului de salubrizare având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau 
asigurarea funcţionării în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalaţie sau într-un 
ansamblu de instalaţii. 

(2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă, precum şi 
obligaţiile, drepturile şi responsabilităţile personalului de deservire operativă se trec în 
fişa postului şi în procedurile operaţionale. 

(3) Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabilesc de 
operator în procedurile proprii în funcţie de: 

a) gradul de periculozitate a instalaţiilor şi a procesului tehnologic; 
b) gradul de automatizare a instalaţiilor; 
c) gradul de siguranţă necesar în asigurarea serviciului; 
d) necesitatea supravegherii instalaţiilor şi procesului tehnologic. 

 
Art. 7. (1) În timpul prestării serviciului, personalul trebuie să asigure 

funcţionarea instalaţiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, 
instrucţiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru şi dispoziţiile 
personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnică-administrativă. 
(2) Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizată astfel încât să se asigure: 

a) protejarea sănătăţii populaţiei; 
b) protecţia mediului înconjurător; 
c) menţinerea curăţeniei şi crearea unei estetici corespunzătoare a localităţilor; 
d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantităţii de deşeuri şi reciclarea 

acestora; 
e) continuitatea serviciului. 
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CAPITOLUL II - CURĂŢAREA ŞI TRANSPORTUL ZĂPEZII DE PE CĂILE PUBLICE ŞI 
MENŢINEREA ÎN FUNCŢIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU DE ÎNGHEŢ 

 
  Art. 8. (1) Operatorul care prestează activitatea de curăţare şi de transport al 
zăpezii îşi va organiza sistemul de informare şi control asupra stării drumurilor, precum 
şi a modului de pregătire şi acţionare pe timp de iarnă. 
(2) Pentru asigurarea circulaţiei rutiere şi pietonale în condiţii de siguranţă în timpul 
iernii, operatorul va întocmi anual un program comun de acţiune cu autorităţile 
administraţiei publice locale, până la 1 octombrie, pentru acţiunile necesare privind 
deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri: 

a) pregătitoare; 
b) de prevenire a înzăpezirii şi măsuri de deszăpezire; 
c) de prevenire şi combatere a poleiului. 
Art. 9. Autoritatea administraţiei publice locale, împreună cu operatorul, va lua 

măsurile de organizare a intervenţiilor pe timp de iarnă, care constau în: 
a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenţie pe străzile din cadrul localităţii 

şi dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă; 
b) organizarea unităţilor operative de acţiune; 
c) întocmirea programului de pregătire şi acţiune operativă în timpul iernii. 
Art. 10. La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale se va întocmi anual, până la 

data de 1 noiembrie, programul de pregătire şi acţiune operativă în timpul iernii, care va 
cuprinde cel puţin: 

a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanţilor şi lubrifianţilor; 
b) centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de deszăpezire, combatere polei şi 

încărcare a zăpezii; 
c) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona; 
d) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona cu prioritate; 
e) lista străzilor pe care se află obiective sociale (creşe, grădiniţe, cămine de bătrâni, 

staţii de salvare, spitale, unităţi de învăţământ); 
f) lista mijloacelor de comunicare; 
g) lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu adresa şi 

numerele de telefon de la serviciu şi de acasă; 
h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de 

canalizare şi a gurilor de scurgere; 
i) lista staţiilor şi refugiilor de transport în comun; 
j) lista locaţiilor de depozitare a zăpezii; 
k) dispunerea spaţiilor pentru adunarea şi odihna personalului. 
Art. 11. Operaţiunile de curăţare şi transport al zăpezii şi de acţionare cu materiale 

antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, 
poduri, pe străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor şi al cursurilor 
de apă. 

Art. 12. (1) Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât şi mecanizat, în 
funcţie de condiţiile specifice din teren. 
(2) Îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât şi noaptea, în funcţie de 
necesităţi, cu respectarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate a muncii. 
(3) Operatorii serviciului de salubrizare vor avea convenţii încheiate cu Administraţia 
Naţională de Meteorologie, pentru a cunoaşte zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile 
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privind evoluţia temperaturii nocturne şi diurne şi a cantităţilor de precipitaţii sub 
formă de zăpadă. 
(4) În funcţie de prognoza meteorologică primită, operatorul va acţiona preventiv 
pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă şi a formării poleiului. 

Art. 13. (1) În cazul depunerii stratului de zăpadă şi formării gheţii, arterele de 
circulaţie a mijloacelor de transport în comun, spaţiile destinate traversării pietonale a 
străzilor, trotuarele din dreptul staţiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv 
refugiile de pietoni ale staţiilor de tramvai, căile de acces la instituţiile publice, staţiile de 
metrou şi unităţile de alimentaţie publică trebuie să fie practicabile în termen de 
maximum 4 ore de la încetarea ninsorii. 
(2) În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se 
va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care 
circulă mijloacele de transport în comun. 
(3) Acţiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor şi 
aleilor din cadrul localităţii. 
(4) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât şi 
gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în 
sistemul de canalizare. 

Art. 14. (1) Evidenţa activităţii privind combaterea poleiului şi deszăpezirii 
străzilor din localitate pe timp de iarnă se va ţine de către operator într-un registru 
special întocmit pentru această activitate şi denumit "jurnal de activitate pe timp de 
iarnă". 
(2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al 
autorităţii administraţiei publice locale sau al asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, 
după caz, constituie documentul primar de bază pentru verificarea activităţii şi 
decontarea lucrărilor efectuate. 
(3) În cadrul jurnalului se vor trece cel puţin următoarele: 

a) numele şi prenumele dispecerului; 
b) data şi ora de începere a acţiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte; 
c) data şi ora de terminare a acţiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte; 
d) străzile pe care s-a acţionat; 
e) activitatea prestată; 
f) forţa de muncă utilizată; 
g) utilajele/echipele care au acţionat; 
h) materialele utilizate şi cantitatea acestora; 
i) temperatura exterioară; 
j) condiţiile hidrometeorologice; 
k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administraţia 

Naţională de Meteorologie; 
l) semnătura dispecerului; 
m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului. 

(4) Evidenţa se va ţine pe schimburi, separat pentru acţiunea cu utilaje şi separat 
pentru acţiunea cu forţe umane. 
Art. 15. (1) Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să stabilească locurile de 
depozitare sau de descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe 
străzile pe care s-a acţionat manual sau mecanizat. 
(2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât: 

a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol; 
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b) suprafaţa depozitului să fie suficient de mare pentru a permite 
depozitarea întregii cantităţi de zăpadă provenite din aria de deservire aferentă; 

c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie 
multianuală de zăpadă, comunicată de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru 
localitatea respectivă, căzută pe suprafaţa pentru care se realizează operaţia de 
deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpada depozitată; 

d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire şi de 
deversare a acesteia numai în reţeaua de canalizare a localităţii, în punctele avizate de 
operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. 

(3) Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în 
căminele de canalizare avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu 
apă şi de canalizare. 

(4) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecţii, pe spaţii verzi 
sau virane. 

(5) Încărcarea, transportul, descărcarea şi depozitarea zăpezii şi a gheţii 
acesteia trebuie să se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activităţii de 
deszăpezire. 

(6) Consiliile locale pot stabili şi alte intervale de timp în care operatorul 
trebuie să asigure deszăpezirea, în funcţie de importanţa străzilor, abundenţa cantităţii 
de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice şi umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore. 

(7) Transportul, depozitarea şi descărcarea zăpezii şi a gheţii formate pe 
carosabil se realizează concomitent cu operaţia de deszăpezire. 

Art. 16. Autorităţile administraţiei publice locale ale Municipiului Târgu Secuiesc 
vor lua măsuri pentru prevenirea şi combaterea poleiului şi înzăpezirii străzilor din 
cadrul localităţii/localităţilor, pe toată perioada iernii, şi de apărare a lor împotriva 
degradării, în perioada de dezgheţ. 

Art. 17. (1) Împrăştierea substanţelor chimice, în cazul în care prognoza 
meteorologică sau mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariţiei poleiului, a 
gheţii şi în perioada în care se înregistrează variaţii de temperatură care conduc la 
topirea zăpezii/gheţii urmată în perioada imediat următoare de îngheţ, se realizează în 
maximum 3 ore de la avertizare. 

(2) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât şi 
fondanţi chimici în amestecuri omogene, iar împrăştierea acestora se realizează cât mai 
uniform pe suprafaţa părţii carosabile. 

(3) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se 
utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10°C. Pentru temperaturi mai 
scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanţe chimice care au un grad de 
coroziune redusă. 

(4) Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de 
coroziune sau împreună cu nisip sau alte materiale care prin acţiunea de împrăştiere pot 
produce deteriorări prin acţiunea abrazivă ori prin lovire şi/sau înfundare a canalizării 
stradale este interzisă. 

(5) Substanţele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva 
îngheţului şi pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de autoritatea 
administraţiei publice locale a Municipiului Târgu Secuiesc.  

Art. 18. Autorităţile administraţiei publice locale ale Municipiului Târgu Secuiesc 
au obligaţia să anunţe prin posturile de radio locale starea străzilor, locurile în care 
traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curăţare şi transport al zăpezii, străzile 
pe care s-a format poleiul, precum şi orice alte informaţii legate de activitatea de 
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deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulaţii în siguranţă 
a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură 
aprovizionarea şi a celorlalte autovehicule. 

 
 

CAPITOLUL III – COLECTAREA CADAVRELOR ANIMALELOR 
 

Art. 19. Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc este responsabil de 
neutralizarea cadavrelor de animale găsite pe aria administrativ-teritorială a localităţii, 
prin unităţi de ecarisaj autorizate, conform legislaţiei în vigoare. 

Art. 20. (1) Operatorul serviciului de salubrizare are obligaţia de a colecta 
cadavrele de animale de pe domeniul public şi să le predea unităţii de ecarisaj care este 
abilitată pentru neutralizarea deşeurilor de origine animală, în aria administrativ-
teritorială a municipiului Târgu Secuiesc, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 
(2) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă de către operator în 
mijloace auto special destinate şi amenajate în acest scop care îndeplinesc condiţiile 
impuse de legislaţia în vigoare. 

Art. 21. Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de 
maximum două ore de la semnalarea existenţei acestora de către populaţie, 
reprezentanţi ai operatorilor economici sau instituţiilor publice, inclusiv în cazul 
autosesizării ca urmare a activităţii curente de salubrizare. 

Art. 22.  Autovehiculele şi containerele destinate transportului cadavrelor de 
animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în 
locurile special amenajate pentru această operaţie. 

Art. 23. Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecţie şi să fie dotat cu 
mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele colectate. 
Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite 
condiţiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei 
activităţi. 

Art. 24. Se interzic abandonarea, îngroparea sau depozitarea deşeurilor de 
origine animală în alte condiţii decât cele stabilite de legislaţia în vigoare. 

Art. 25. (1) Operatorul de salubrizare are obligaţia să ţină o evidenţă 
referitoare la deşeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum şi 
documente doveditoare cu privire la predarea acestor deşeuri la unitatea de ecarisaj, 
dacă nu realizează operaţia de neutralizare. 
(2) În cazul în care operatorul de servicii de salubrizare realizează neutralizarea 
deşeurilor de origine animală provenite din gospodăriile populaţiei, acesta trebuie să 
păstreze evidenţele cu privire la tipul deşeurilor, cantitatea, documentele însoţitoare, 
modul de neutralizare, data şi, după caz, şarja/lotul, precum şi, pentru materiile sau 
produsele rezultate, destinaţia, transportatorul şi documentele însoţitoare şi trebuie să 
întocmească şi să completeze registre în conformitate cu legislaţia în vigoare, inclusiv 
pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline. 
(3) Toate documentele se arhivează şi se păstrează conform dispoziţiilor legale în 
vigoare. 
 

CAPITOLUL IV – DREPTURI ȘI OBLIGAȚII 
Art. 26. Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi: 
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a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, 
corespunzător tarifului aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, determinat 
în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.; 
b) să solicite recuperarea debitelor în instanţă. 

Art. 27. Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligaţii: 
a) să ţină gestiunea separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea 

stabili tarife juste în concordanţă cu cheltuielile efectuate; 
b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare, conform prezentului regulament, 

prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare; 
c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile 

provocate din culpă, inclusiv pentru restricţiile impuse deţinătorilor de terenuri 
aflate în perimetrul zonelor de protecţie instituite, conform prevederilor legale; 

d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului 
şi să acorde bonificaţii procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul 
prestării serviciului sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în 
contractele de prestare; 

e) să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., 
informaţiile solicitate şi să asigure accesul la documentele şi documentaţiile pe 
baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condiţiile legii; 

f) să încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructura 
exploatată în desfăşurarea activităţilor; 

g) să deţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi licenţele necesare prestării 
activităţilor specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislaţia în vigoare; 

h) să respecte angajamentele faţă de utilizatori luate prin contractele de prestare a 
serviciului de salubrizare; 

i) să presteze serviciul de salubrizare la toţi utilizatorii din raza unităţii 
administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare; 

j) să doteze punctele de colectare cu recipiente şi/sau containere în cantităţi 
suficiente, cu respectarea normelor în vigoare; 

k) să ţină la zi, împreună cu autorităţile administraţiei publice, evidenţa tuturor 
utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii în vederea decontării 
prestaţiei direct din bugetul local pe baza taxelor locale instituite în acest sens; 

l) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin hotărârea de dare în 
administrare şi precizaţi în caietul de sarcini al serviciului de salubrizare, să 
îmbunătăţească în mod continuu calitatea serviciilor prestate; 

m) să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea 
costurilor specifice de operare; 

n) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectării separate, în condiţiile 
stabilite de prezentul regulament-cadru; 

o) să verifice starea tehnică a recipientelor de colectare şi să le înlocuiască pe cele 
care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi în maximum 24 de ore de la sesizare; 

p) să asigure curăţenia şi igiena căilor publice, a staţiilor mijloacelor de transport în 
comun; 

q) să asigure curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice, din staţiile 
mijloacelor de transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate şi să le 
menţină în funcţiune pe timp de polei sau de îngheţ; 

r) să înfiinţeze activitatea de dispecerat şi de înregistrare a reclamaţiilor, având un 
program de funcţionare permanent; 
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s)   să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor într-un registru şi să 
ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele şi prenumele 
persoanei care a reclamat şi ale celei care a primit reclamaţia, adresa reclamantului, data 
şi ora reclamaţiei, data şi ora rezolvării, numărul de ordine al reclamaţiei care va fi 
comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligaţia să răspundă în termen 
de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora; 

Art. 28. Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor 
(1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direcţi ori 

indirecţi ai serviciului de salubrizare. 
(2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare 

a acestuia, precum şi la informaţiile publice este garantat tuturor utilizatorilor. 
 
Art. 29. Utilizatorii au următoarele drepturi: 
a) să utilizeze, liber şi nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în 

condiţiile contractului/contractului-cadru de prestare; 
b) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractelor de prestare, 

despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de către operatori prin 
nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii 
inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţi prin contract sau prin 
normele tehnice în vigoare; 

c) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi celei competente 
orice deficienţe constatate în sfera serviciului de salubrizare şi să facă propuneri vizând 
înlăturarea acestora, îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciului; 

d) să se asocieze în organizaţii neguvernamentale pentru apărarea, 
promovarea şi susţinerea intereselor proprii; 

e) să primească şi să utilizeze informaţii privind serviciul de salubrizare, 
despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autorităţile administraţiei 
publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz; 

f) să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii 
neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, 
strategiilor şi reglementărilor privind activităţile din sectorul serviciului de salubrizare; 

g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociaţii 
reprezentative, autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale ori instanţelor 
judecătoreşti, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect. 

h) să li se presteze serviciul de salubrizare în condiţiile prezentului 
regulament, al celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract; 

i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale; 
j) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate 

operatorului sau autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale cu privire la 
neîndeplinirea unor condiţii contractuale; 

k) să fie dotaţi de operator, în condiţiile prezentului regulament-cadru, cu 
recipiente de colectare adecvate mijloacelor de încărcare şi de transport ale acestora; 

l) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare şi 
de utilizare a acestora. 

 
Art. 30. Utilizatorii au următoarele obligaţii: 

a) să respecte prevederile prezentului regulament şi clauzele contractului de 
prestare a serviciului de salubrizare; 
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b) să respecte normele de igienă şi sănătate publică stabilite prin actele 
normative în vigoare; 

c) să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face colectarea, precum 
şi recipientele în care se depozitează deşeurile municipale în vederea colectării; 

d) să execute operaţiunea de deversare/abandonare a deşeurilor în 
recipientele de colectare în condiţii de maximă siguranţă din punctul de vedere al 
sănătăţii populaţiei şi al protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, 
miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri; 

e) să nu introducă în recipientele de colectare deşeuri din categoria celor cu 
regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcţii, din 
toaletarea pomilor sau curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ori provenite din diverse 
procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcţiile 
sanitare veterinare sau de autorităţile de mediu; 

f) să asigure curăţenia incintelor proprii, precum şi a zonelor cuprinse între 
imobil şi domeniul public (până la limita de proprietate); autorităţile administraţiei 
publice locale se vor îngriji de salubrizarea spaţiilor aflate în proprietatea publică sau 
privată a lor; 

g) să asigure curăţenia locurilor de parcare pe care le au în folosinţă din 
domeniul public, dacă este cazul, şi să nu efectueze reparaţii care pot produce scurgerea 
uleiurilor, carburanţilor şi lubrifianţilor sau de lichide rezultate din spălarea 
autovehiculelor; 

h) să nu arunce deşeuri şi obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe 
terenuri virane sau în locuri publice; 

i) să depună hârtiile şi resturile mărunte de ambalaje care se produc cu 
ocazia utilizării mijloacelor de transport şi a activităţii desfăşurate pe străzile localităţii 
în coşurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor şi în alte asemenea 
locuri; 

j) q) să menţină curăţenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau 
a drumului, pe porţiunea din dreptul condominiului, gospodăriei şi a locurilor de 
parcare pe care le folosesc; 

k) să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor în 
care locuiesc; 

l) să păstreze curăţenia pe arterele de circulaţie, în pieţe, târguri şi oboare, 
în parcuri, locuri dejoacă pentru copii şi în alte locuri publice. 

Art. 31. Indicatorii de performanţă trebuie să asigure evaluarea continuă a 
operatorului cu privire la următoarele activităţi: 

a) contractarea serviciului de salubrizare; 
b) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; 
c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor 

efectuate; 
d) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin 

rezolvarea rapidă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor 
care revin fiecărei părţi; 

e) soluţionarea în timp util a reclamaţiilor utilizatorilor referitoare la 
serviciile de salubrizare; 

f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza unităţii 
administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract 
de delegare a gestiunii; 
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g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, 
consultanţă; 

h) atingerea ţintelor privind gestionarea deşeurilor. 
Art. 32. În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, operatorul 

de salubrizare trebuie să asigure: 
a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale; 
b) gradul asigurării colectării separate a deşeurilor menajere şi similare; 
c) gradul asigurării cu recipiente de colectare a producătorilor de deşeuri; 
d) evidenţa clară şi corectă a utilizatorilor; 
e) înregistrarea activităţilor privind măsurarea prestaţiilor, facturarea şi 

încasarea contravalorii serviciilor efectuate; 
f) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de 

soluţionare a acestora. 
Art. 33. Dispoziții finale 
Prevderile prezentului regulament se completează cu prevederile 

Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare al localităților, aprobat prin Ordin nr. 
82 din 09.03.2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 195 din 24 martie 2015, cu 
prevederile HCL nr. 75/2018 privind aprobarea Procedurilor de intervenție privind 
activitatea de deszăpezire, prevenire și combatere a poleiului din municipiul Târgu 
Secuiesc precum și cu reglementările legale în vigoare. 
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