
ANEXA 1 la Regulamentul serviciului aprobat prin H.C.L. Gălăuțaș nr.86/28.11.2022 
INDICATORI de PERFORMANŢĂ pentru SERVICIUL PUBLIC de SALUBRIZARE 

Nr. 
crt. 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

DENUMIRE AN/VALORI 

2021 2022 2023 2024 2025 
0 1 2 3 4 5 6 

1. INDICATORI de PERFORMANŢĂ GENERALI      

1.1 

CONTRACTAREA SERVICIILOR de SALUBRIZARE      

a) numărul de contracte încheiate raportat la numărul de solicitări, pe categorii de utilizatori 100% 100% 100% 100% 100% 

b) procentul de contracte de la pct. a) încheiate în mai puţin de 10 zile calendaristice 100% 100% 100% 100% 100% 

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor 

contractuale, rezolvate 

în 10 zile 

100% 100% 100% 100% 100% 

d) numărul de solicitări de îmbunătăţire a parametrilor de calitate ai activităţii prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de 

îmbunătăţire a activităţii, 
pe categorii de activităţi 

100% 100% 100% 100% 100% 

1.2 

MĂSURAREA şi GESTIUNEA CANTITĂŢII SERVICIILOR PRESTATE      

a) numărul de recipiente de precolectare asigurate, pe tipodimensiuni, ca urmare a solicitărilor/număr total de solicitări 100% 100% 100% 100% 100% 

b) numărul de reclamaţii rezolvate privind cantităţile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamaţii privind cantităţile de 
servicii prestate pe tipuri de 

ac tivităţi şi categorii de utilizatori 
100% 100% 100% 100% 100% 

c) ponderea din numărul de reclamaţii de la pct. b) care s-au dovedit justificate 5% 5% 5% 5% 5% 

d) procentul de solicitări de la pct. c) care au fost rezolvate în mai puţin de 5 zile lucrătoare 100% 100% 100% 100% 100% 

e) numărul de sesizări din partea agenţilor de protecţia mediului raportat la numărul total de sesizări din partea autorităţilor centrale şi 
locale 

5% 5% 5% 5% 5% 

f) numărul anual de sesizări din partea DJSP Harghita, raportat la numărul total de sesizări din partea autorităţilor centrale şi locale 5% 5% 5% 5% 5% 

g) cantitatea de deşeuri reciclabile, colectate separat, din totalcantitate de deşeuri  municipale, colectată  33% 70% 70% 70% 70% 

h) cantitatea totală de deşeuri sortate şi valorificate, raportat la cantitatea totală de deşeuri reciclabile colectate  75% 75% 75% 75% 75% 

i) penalităţile contractuale totale aplicate de autoritatea administraţiei publice a comunei Gălăuțaș, raportat la valoarea prestaţiei, pe 
activităţi 0% 0% 0% 0% 0% 

j) cantitatea totală de deşeuri colectate pe bază de contract raportată la cantitatea totală de deşeuri colectată 100% 100% 100% 100% 100% 

l) numărul de sugestii/sesizări/reclamații rezolvate privind calitatea activităţii prestate, raportat la numărul total de reclamaţii privind 
calitatea activităţii prestate 

pe tipuri de activităţi şi categorii de utilizatori 
100% 100% 100% 100% 100% 

m) ponderea din numărul de sugestii/sesizări/reclamații de la pct. l) care s-au dovedit justificate 5% 5% 3% 3% 1% 

n) procentul de sugestii/sesizări/reclamații de la pct. m) care au fost rezolvate în mai puţin de 3 zile calendaristice 100% 100% 100% 100% 100% 

1.3 
FACTURAREA şi ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTAŢIILOR      

a) numărul de reclamaţii privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori pe categorii de utilizatori 1% 1% 1% 1% 0% 



b)procentul de reclamaţii de la lit. a) rezolvate în mai puţin de 10 zile 100% 100% 100% 100% 100% 
c)procentul din reclamaţiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate 1% 1% 1% 1% 0% 
d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise, pe categorii de activităţi ţi utilizatori 90% 90% 90% 100% 100% 

1.4 

RĂSPUNSURI la SOLICITĂRILE SCRISE ale UTILIZATORILOR      

a) numărul de sesizări scrise, raportate la numărul total de utilizatori, pe activităţi şi categorii de utilizatori max. 4 max. 4 max. 4 max. 4 max. 4 
b) procentul din totalul de la pct. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice 100% 100% 100% 100% 100% 
c)  c) procentul din totalul de la punctul a) care s-au dovedit a fi întemeiate 0% 0% 0% 0% 0% 

2. INDICATORI de PERFORMANŢĂ GARANTAŢI      

2.1 
a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligaţiilor din licenţă 0 0 0 0 0 
b) numărul de încălcări ale obligaţiilor operatorului rezultate din analizele şi controalele organismelor abilitate max. 4 max. 4 max. 4 max. 4 max. 4 

2.2 

INDICATORI de PERFORMANŢĂ a CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂȚI      

a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului  0 0 0 0 0 

b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situaţiile de la pct. a) raportată la valoare totală facturată aferentă activităţii  0 0 0 0 0 

c)numărul de neconformităţi constatate de autoritatea administraţiei publice a comunei Gălăuțaș, pe activităţi.  max. 4 max. 4 max. 4 max. 4 max. 4 

ANEXA 2 la Regulamentul serviciului de salubrizare aprobat prin HCL Gălăuțaș nr..75./27.10.2022 

FAPTEcare constituie ABATERIde la prevederile cadrului juridic local al serviciului de salubrizare a comunei Gălăuțaș 
Tab.24 

LEGISLAȚIE INCIDENTĂ 
Act normativ Nr. 

crt. Rang An Denumire Formă 
utilizată Lege O.U.G.  

0 1 2 3 4 5 

51  2006 legea serviciilor comunitare de utilități publice A.N. 1 1. 

101  2006 legea serviciului de salubrizare a localităților A.N. 2 2. 

 195 2005 privind protecția mediului A.N. 3 3. 

 92 2021 regimul deșeurilor A.N. 4 4. 

A.– Amendă; AAPL – Autoritatea Administrației Publice a comunei Gălăuțaș; AE– Agent Economic; C. – Contravenție; I. – Infracțiune; IP – Instituție Publică; 
                                                                                                                                        

Tab. 25 

FAPTĂ/ACȚIUNE 
DENUMIRE 

 
 
 

CONSTITUIE SANCȚIUNE 
Nr. 
crt. 

D 
E 
N. 

Conform T 
i 
p 

Valoare /În sarcina 
A. 
N. 

Art. Al. Lit. Operator Utilizator AAPL Primar 
Casnic IP+AE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Refuzul UTILIZATORilor de a permite OPERATORului accesul pentru executarea 

lucrărilor de întreținere și reparații C. 1 47 (1) a) A.  
500/ 

1.000 
500/ 

1.000 
  1. 



Nerespectarea de către UTILIZATORi a termenelor de achitare a contravalorii 

activităților prestate 
C. 1 47 (1) b) A.  

500/ 
1.000 

500 
/1.000 

  2. 

Utilizarea capacităților de precolectare/colectare centralizate fără contract de prestare C. 1 47 (1) b) A.  500/1.000 500/1.000   3. 
Utilizarea serviciului fără contract de prestare  C. 1 47 (1) d) A.  500/1.000 500/1.000   4. 
Modificarea neautorizată de către UTILIZATORi a componentelor sistemelui public 

de salubrizare. 
C. 1 47 (1) e) A.  500/1.000 500/1.000   5. 

Sistarea nejustificată a serviciului sau refuzul serviciul după achitarea la zi a 

debitelor restante. 
C. 1 47 (2) c) A. 

10.000/ 
50.000 

    6. 

Încălcarea de către OPERATOR a prevederilor reglementărilor tehnice si/sau 

comerciale, inclusiv a reglementărilor-cadru ale serviciului stabilite de ANRSC, 

precum și nerespectarea condițiilor asociate licențelor. 
C. 1 47 (3) a) A. 

5.000/ 
10.000 

    7. 

Refuzul OPERATORilorde a pune la dispozițiaANRSC datele și/sau informațiile 
solicitate ori furnizarea incorectă și incompletă de date și/sau informații necesare 
desfășurării activității acestora 

C. 1 47 (3) b) A. 
10.000/ 
50.000 

    8. 

Prestarea serviciului în afara parametrilor tehnici și/sau calitativi adoptați prin 

contractul de prestare ori a celor stabiliți prin normele tehnice si/sau comerciale 

adoptate deANRSC. 
C. 1 47 (3) c) A. 

10.000/ 
50.000 

    9. 

Nerespectarea de către comuna Gălăuțaș a dispozițiilor Legii 51/2006 și a celorlalte 
reglementări specifice serviciului, ori neîndeplinirea sau îndeplinirea 
necorespunzătoare a măsurilor dispuse de ANRSC. 

C. 1 47 (3) e) A.     
10.000/ 
50.000 

10. 

Refuzul OPERATORului de a se supune controlului și de a permite verificările și 
inspecțiileprevăzuteprin reglementări sau dispuse de ANRSC, precum și 
obstrucționarea acesteia în îndeplinirea atribuțiilor sale. 

C. 1 47 (4) a) A. 
30.000/ 
50.000 

    11. 

Neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităților de control C. 1 47 (4) b) A. 
30.000/ 
50.000 

    12. 

Prestarea serviciului de către OPERATORi fără licență eliberată potrivit prevederilor 
Legii 51/2006 sau cu licență a cărei valabilitate a expirat 

C. 1 47 (4) c) A.     
30.000/ 
50.000 

13. 

Practicarea unor prețuri și/sau tarife neaprobate sau>decât cele aprobate de AAPL C. 1 47 (4) e) A. 
30.000/ 
50.000 

   
30.000/ 
50.000 

15. 

Aprobarea obiectivelor de investiții publice aferente sistemului public de salubrizare, 
fără respectareadocumentațiilor de urbanism, amenajarea teritoriului și de protecția 
mediului, adoptate potrivit legii 

C. 1 47 (4) g) A.     
30.000/ 
50.000 

16. 

Nerespectarea de către OPERATOR a normelor privind protecția igienei publice și a 
sănătății populației, a mediului de viață al populației și a mediului C. 1 47 (4) h) A. 

30.000/ 
50.000 

    17. 

Prestarea de cătreOPERATORa uneia dintre activităţile reglementate de prezenta lege 
fără aprobarea AAPL, prin hotărârea de atribuire a contractului de delegare a 
gestiunii serviciului 

C. 2 30 (1) a) 
 

A. 
30.000/ 
50.000 

    18. 

Nerespectarea de cătreAAPLa obligaţiei de a institui taxe speciale pentru 
UTILIZATORii care refuză încheierea contractelor de prestări servicii cu 
OPERATORii de salubrizare. 

C. 2 30 (21)  A.    
5.000/ 
15.000 

 19. 

Aprindere şi/sau ardere a deşeurilor din recipientele de precolectare/colectare sau de 

ardere a deşeurilor vegetale rezultate de la operaţiunile de curăţare a spaţiilor verzi, 
arbuştilor, arborilor etc. 

C. 2 30 (22)  A. 
1.500/ 
3.000 

1.500/ 
3.000 

1.500/ 
3.000 

  20. 



Refuzul UTILIZATORului de a încheia contract de prestare a serviciului cu 

OPERATORul acestuia 
C. 2 30 (23)  A.  500/1.000 500/1.000   21. 

Nerealizarea precolectării separată, în recipientele asigurate de OPERATOR, 

distinct inscripţionate şi amplasate în spaţii special amenajate, a deşeurilor pe care le-

au generat în propria gospodărie/urmare a activităţilor lucrative desfăşurate 

C. 2 30 (24)  A.  100/300 100/300   22. 

Preluarea deşeurilor din recipientele şi/sau containerele amplasate în punctele de 

colectare de către alte persoane decât OPERATORii licenţiaţi pentru prestarea 
activităţii în aria delegării 

I. 2 2 (3) (37) I      23. 

Abandonarea deșeurilor C. 3    A.  
1.000/ 
2.000 

20.000/ 
40.000 

  24. 

Eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop C. 3    A.  1.000/2.000 
20.000/ 
40.000 

  25. 

Degradarea mediului prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel C 3    A. 
25.000/ 
50.000 

3.000/ 
6.000 

25.000/ 
50.000 

25.000/ 
50.000 

 26. 

Neasigurarea colectării separată pentru cel puțin următoarele tipuri de deșeuri: 
hârtie, metal, plastic și sticlă. C. 3 17 (1)  A.    

5.000/ 
15.000 

 27. 

Aruncarea/Depozitarea deșeurilor de orice fel pe maluri, în albiile râurilor, apele de 

suprafaţă 
C 3    A. 

30.000/ 
60.000 

5.000/ 
10.000 

30.000/ 
60.000 

  28. 

AAPL, are următoarele responsabilități:a) să colecteze separat biodeșeurile, în vederea 
compostării și fermentării acestora;b) sa trateze biodeșeurile intr-un mod care asigura 

un inalt nivel de protecție a mediului;c) sa foloseasca materiale sigure pentru mediu, 

produse din biodeșeuri;d) sa incurajeze compostarea individuală în gospodării. 

 
C. 

 
3 

 
31 

 

(1) 
 

 
A. 

   
 

5.000/ 
15.000 

 29. 

Neinterzicerea tratării biodeșeurilor colectate separat care conțin substanțe 
periculoase în stații de compostare 

C. 3 31 (3)  A.    
5.000/ 
15.000 

 30. 

Neîndeplinirea obligațiilor ce le revin în sarcină, în legătură cu serviciul C. 3 59   A.    
5.000/ 
15.000 

 31. 

Funcţionarea fără respectarea prevederilor autorizaţiei de mediu C 3    A 
7.500/ 
15.000 

 
7.500/ 
15.000 

  32. 

Producătorii şi deţinătorii de deşeuri, persoane juridice, sunt obligaţi cumulativ să 
clasifice şi să codifice deşeurile generate din activitate în lista deşeurilor prevăzută la 
art.7 alin.(1), după care să întocmească o listă a acestora 

C 4 8 (1)  A   
20.000/ 
40.000 

  33. 

Producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să efectueze şi să 
deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a 
deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei şi dacă 
acestea prezintă una sau mai multe dintre proprietăţile prevăzute în anexa nr. 4 

C 4 8 (4)  A   
20.000/ 
40.000 

  34. 

Este interzisă reclasificarea deşeurilor periculoase ca deşeuri nepericuloase de către 
producătorul sau deţinătorul de deşeuri prin diluarea sau amestecarea acestora în 
scopul de a diminua concentraţiile iniţiale de substanţe periculoase la un nivel mai mic 
decât nivelul prevăzut pentru ca un deşeu să fie definit ca fiind periculos 

C 4 11 1  A. 
5.000/ 
10.000 

 
5.000/ 
10.000 

  35. 

Producătorii/organizaţiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului 
pun în aplicare măsurile care le revin în materie de răspundere extinsă, inclusiv în 
cazul vânzărilor la distanţă, şi se asigură că mijloacele financiare sunt corect utilizate 
şi că toţi operatorii publici şi privaţi implicaţi în punerea în aplicare a schemelor de 

C 4 12 (11)  A.   
20.000/ 
40.000 

  36. 



răspundere extinsă a producătorilor raportează date fiabile 

Producătorii şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia de a se asigura că deşeurile sunt 
pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operaţiuni de valorificare, în 
conformitate cu prevederile art.4 şi art.21 

C 4 15 (1)  A.  
5.000/ 
15.000 

20.000/ 
40.000 

  37. 

Unităţile şi întreprinderile care valorifică deşeurile au obligaţia să deţină spaţii special 
amenajate pentru stocarea deşeurilor în condiţii care să garanteze reducerea riscului 
pentru sănătatea umană şi deteriorării calităţii mediului 

C 4 15 (2) a) A.   
20.000/ 
40.000 

  38. 

Unităţile şi întreprinderile care valorifică deşeurile au obligaţia să evite formarea de 
stocuri de deşeuri care urmează să fie valorificate, precum şi de produse rezultate în 
urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să 
prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei40. 

C 4 15 (2) b) A.   
20.000/ 
40.000 

  39. 

Producătorii/deţinătorii de deşeuri vor deţine spaţii special amenajate pentru stocarea 
deşeurilor în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi 
deteriorării calităţii mediului 

C 4 15 (3)  A.   
20.000/ 
40.000 

  40. 

Producătorii şi deţinătorii de deşeuri, în cazul în care acest lucru este necesar, pentru 
respectarea prevederilor art.15 şi pentru facilitarea sau îmbunătăţirea pregătirii pentru 
reutilizare, reciclării şi altor operaţiuni de valorificare, au obligaţia să colecteze 
deşeurile separat şi să nu le amestece cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi 
diferite 

C 4 16 (1)  A.  
5.000/ 
15.000 

20.000/ 
40.000 

  41. 

OPERATORii economici care colectează şi/sau transportă deşeuri au obligaţia de a 

le verifica vizual dacă sunt separate corespunzător şi de a le prelua separat şi a nu le 
amesteca în timpul transportului cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite 

C 4 16 (2)  A.   
20.000/ 
40.000 

  42. 

Este interzisă incinerarea deşeurilor colectate separat pentru pregătirea pentru 
reutilizare şi reciclare, cu excepţia deşeurilor care provin din operaţiuni de tratare 
ulterioară a deşeurilor colectate separat, pentru care incinerarea reprezintă rezultatul 
optim din punct de vedere ecologic  

C 4 16 (3)  A.   
20.000/ 
40.000 

  43. 

Producătorii şi deţinătorii de deşeuri în cazul în care acest lucru este necesar pentru 
a se respecta alin. (1) şi a se facilita sau îmbunătăţi valorificarea, adoptă măsurile 
pentru a elimina, înainte sau în timpul valorificării, substanţele periculoase, 
amestecurile şi componentele provenite de la deşeuri periculoase, pentru a fi tratate în 
conformitate cu prevederile art. 4 şi art. 21 

C 4 16 (6)  A.  
5.000/ 
15.000 

20.000/ 
40.000 

  44. 

Producătorii şi deţinătorii de deşeuri introduc colectarea separată cel puţin pentru 
hârtie, metal, plastic şi sticlă, iar până la data de 01.01.2025 şi pentru textile 

C 4 17 (3)  A.  
5.000/ 
15.000 

20.000/ 
40.000 

  45. 

Titularul autorizaţiei de construire/ desfiinţare emise de către autoritățile, centrale 
sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special 
are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire 
şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile 
provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale 
minerale – beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips 
pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din 
punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, 
precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite 
eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a 

C 4 17 (4)  A.  
5.000/ 
15.000 

20.000/ 
40.000 

  46. 



facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor 
nevalorificabile 

AAPL are următoarele obligaţii: 
a) să asigure colectarea separată cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi 
sticlă din deşeurile municipale,să stabilească dacăgestionarea acestor deşeuri se face 
în cadrul unui singur contract de delegare a serviciului de salubrizare sau pe mai multe 

tipuri de materiale/contract/contracte distincte pentru toate tipurile de materiale/pe tip 

de material şi să organizeze atribuirea conform deciziei luate;b)să atingă un nivel de 

pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală generată, 
minim pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile 
menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt 
similare deşeurilor care provin din gospodării;c)să atingă, până în anul 2025 un nivel 
minim de pregătire pentru reutilizare şi reciclarea deşeurilor municipale de 55% din 
masă;d)să atingă, până în anul 2030 un nivel minim de pregătire pentru reutilizare şi 
reciclarea deşeurilor municipale de 60% din masă;e)să atingă, până în anul 2035 un 
nivel minim de pregătire pentru reutilizare şi reciclarea deşeurilor municipale de 65% 
din masă;f)să includă în caietele de sarcini şi în contractele de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare, în aplicarea principiilor prevăzute la art.3 din Legea 
serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, tarife distincte pentru activităţile 
desfăşurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. 
a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a);g)să 
stabilească şi să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare şi în regulamentele serviciului de salubrizare indicatori de 
performanţă pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare, care să 
cuprindă indicatorii prevăzuţi în anexa nr.5, astfel încât să atingă obiectivele de 
reciclare prevăzute la lit. b)-e) şi penalităţi pentru nerealizarea lor; 
h)să implementeze, cu respectarea prevederilor O.G. nr.21/1992 privind protecţia 
consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instrumentul 
economic „plăteşte pentru cât arunci”, bazat pe unul sau mai multe dintre următoarele 
elemente: 

(i) volum; 

(ii) frecvenţă de colectare; 
(iii) greutate; 

(iv) saci de colectare personalizaţi; 
i) să stabilească şi să aprobe pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife/taxe 

distincte pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit.a), respectiv pentru gestionarea 
deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit.a), şi sancţiunile aplicate în cazul în care 
beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de 
deşeuri;j)să includă în tarifele/taxele prevăzute la lit. i) pentru gestionarea deşeurilor 

prevăzute la lit.a) contribuţia pentru economia circulară prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. 
c) din O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, numai pentru deşeurile 
destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de 

performanţă prevăzuţi în contracte;k)să includă în tarifele/taxele prevăzute la lit.i) 

C 4 17 (5)  A.    
5.000/ 
15.000 

 47. 



pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), contribuţia pentru 
economia circulară prevăzută în O.U.G. nr.196/2005, pentru deşeurile destinate a fi 

eliminate prin depozitare;l)să stabilească prin contracte de delegare în sarcina 
operatorilor de salubrizare suportarea contribuţiei pentru economia circulară pentru 

cantităţile de deşeuri municipale destinate a fi depozitate care depăşesc cantităţile 

corespunzătoare indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte;m)să organizeze, 

să gestioneze şi să coordoneze activitatea de colectare a deşeurilor provenite de la 
lucrări pentru care nu este necesară emiterea unei autorizaţii de construire/desfiinţare 

potrivit art.11 din Legea nr. 50/1991;n)să organizeze, să gestioneze şi să coordoneze 

activitatea de colectare a deşeurilor provenite de la lucrări de construcţii abandonate pe 
teritoriul comunei Gălăuțaș 

Producătorii au obligaţia să acopere costurile de gestionare a deşeurilor din deşeurile 
municipale pentru care se aplică răspunderea extinsă a producătorului stabilite de 
prezenta ordonanţă de urgenţă şi prin Legea nr. 249/2015, Legea nr. 212/2015, H.G. 

nr. 1.132/2008, O.U.G. nr. 5/2015 

C 4 17 (6)  A.   
20.000/ 
40.000 

  48. 

Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare 
potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991, au obligaţia să gestioneze deşeurile din 
construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, 
reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere 
care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de min.70% din masa deşeurilor 
nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia 
materialelor geologice naturale definite la categoria 170504 din anexa la Decizia 

Comisiei din 18.12.2014  

C 4 17 (7)  A.  
5.000/ 
15.000 

20.000/ 
40.000 

  49. 

Producătorii şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să supună deşeurile care nu au fost 
valorificate potrivit art.15 unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, care 
îndeplinesc cerinţele art. 21 

C 4 20 (1)  A.  
5.000/ 
15.000 

20.000/ 
40.000 

  50. 

Abandonarea deşeurilor este interzisă C 4 20 (2)  A.  10.000/ 
20.000 

confiscarea 

vehiculelor 

folosite 

50.000/ 
70.000 

confiscarea 

vehiculelor 

folosite 

  51. 
Eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă C 4 20 (3)  A.    52. 

Incendierea deşeurilor de orice fel este interzisă C 4 20 (4)  A.    53. 

În cazul deşeurilor abandonate şi în cazul în care producătorul/deţinătorul de deşeuri 
este necunoscut, inclusiv în cazul în care proprietarul terenului pe care sunt 

abandonate deşeurile nu este cunoscut, cheltuielile legate de curăţarea şi refacerea 
mediului, precum şi cele de transport/valorificare/recuperare/ reciclare, eliminare sunt 
suportate de către comuna Gălăuțaș 

C 4 22 (3)  A.  
5.000/ 
15.000 

20.000/ 
40.000 

  54. 

↑După identificarea producătorului/ deţinătorului de deşeuri, acesta este obligat să 
suporte atât cheltuielile prevăzute la alin.(3), efectuate de UAT, cât şi pe cele legate de 
acţiunile întreprinse pentru identificare 

C 4 22 (3)  A.  
5.000/ 
15.000 

20.000/ 
40.000 

  55. 

Responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor C 4 23   A. 
20.000/ 
40.000 

5.000/ 
15.000 

20.000/ 
40.000 

  56. 

Producătorul sau deţinătorul care transferă deşeuri către una dintre persoanele fizice 
autorizate ori persoanele juridice prevăzute la art.23 alin.(1) în vederea efectuării unor C 4 24 (1)  A. 

20.000/ 
40.000 

5.000/ 
15.000 

20.000/ 
40.000 

  57. 



operaţiuni de tratare preliminară operaţiunilor de valorificare sau de eliminare 
completă nu este scutit, ca regulă generală, de responsabilitatea pentru realizarea 
operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă 

Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici 

autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să desfăşoare activităţi de 
colectare, transport, stocare şi tratare a deşeurilor periculoase sunt obligaţi să 
colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri 
periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura 
substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz 
de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a 
sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la 
destinaţia finală, pentru a îndeplini prevederile art.48 

C 4 27 (1)  A. 
20.000/ 
40.000 

5.000/ 
15.000 

20.000/ 
40.000 

  58. 

Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, inclusiv comercianţii şi brokerii 
care intră fizic în posesia deşeurilor, au obligaţia să nu amestece diferitele categorii de 
deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, 
substanţe ori materiale 

C 4 28 (1)  A. 
20.000/ 
40.000 

5.000/ 
15.000 

20.000/ 
40.000 

  59. 

În situaţiile în care au fost amestecate în mod ilegal deşeuri periculoase, încălcându-

se dispoziţiile prezentului articol, deţinătorul deşeuriloreste obligat, cu respectarea 

prevederilor art.62, să efectueze separarea acestora dacă este fezabilă din punct de 
vedere tehnic şi necesară cu respectarea art. 21 

C 4 28 (4)  A. 
20.000/ 
40.000 

5.000/ 
15.000 

20.000/ 
40.000 

  60. 

În cazul în care separarea nu este necesară în conformitate cu alin.(4), deţinătorul 
deşeurilor trebuie să trateze deşeurile amestecate în cadrul unei instalaţii care dispune 
de o autorizaţie pentru tratarea unui astfel de amestec, în conformitate cu art. 34 şi art. 
35 

C 4 28 (5)  A. 
20.000/ 
40.000 

5.000/ 
15.000 

20.000/ 
40.000 

  61. 

Colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase C 4 29   A. 
20.000/ 
40.000 

5.000/ 
15.000 

20.000/ 
40.000 

  62. 

Până la 01.01.2025, AAPLtrebuie să organizeze colectarea separată a fracţiei de 
deşeuri periculoase care provin din gospodării, să se asigure ca sunt tratate în 
conformitate cu art.4 şi 21 şi că nu contaminează alte fluxuri de deşeuri municipale 

C 4 30 (1)  A.    
5.000/ 
15.000 

 63. 

Persoanele fiziceau obligaţia să depună deşeurile provenite din gospodărie, pe tipuri, 
în sistemul de colectare separată a deşeurilor municipale gestionate de OPERATORul 
serviciului de salubrizare 

C 4 30 (4)  A.  
3.000/ 
6.000 

   64. 

Persoanele fizice care deţin în gospodărie uleiuri vegetale folosite sunt obligate să 
predea cu titlu gratuit întreaga cantitate numai OPERATORilor economici autorizaţi 
să desfăşoare activităţi de salubritate, colectare, valorificare şi/sau de eliminare a 
uleiurilor uzate 

C 4 30 (5)  A.  
3.000 
/6.000 

   65. 

Uleiuri uzate C 4 31   A. 
20.000/ 
40.000 

5.000/ 
15.000 

20.000/ 
40.000 

  66. 

Producătorii şi importatorii de uleiuri şi lubrifianţi sunt obligaţi să informeze publicul 
asupra necesităţii colectării şi despre beneficiile aduse de valorificarea şi/sau 
eliminarea adecvate a uleiurilor uzate; informaţia trebuie amplasată în locuri vizibile la 
toate punctele de comercializare şi trebuie să conţină următorul text:„Acest ulei 
trebuie predat unui colector autorizat după utilizare!” 

C 4 32 (1)  A.   
5.000/ 
10.000 

  67. 



Uleiurile de motor şi de transmisie destinate comercializării trebuie să aibă 
inscripţionat pe ambalaj următorul text: „Acest ulei trebuie predat unui colector 
autorizat după utilizare! Este interzisă amestecarea acestui ulei cu solvenţi, lichid de 
frână şi lichid de răcire. Este interzisă utilizarea acestuia drept carburant în amestec cu 
motorină” 

C 4 32 (2)  A.   
5.000/ 
10.000 

  68. 

Toate unităţile sau întreprinderile care desfăşoară activităţi de tratare a 

deşeurilorsunt obligate să obţină o autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu emisă de 
către autorităţile competente pentru protecţia mediului 

C 4 34 (1)  A. 
20.000/ 
40.000 

    69. 

Operatorii economiciprevăzuţi la alin.(1) sunt obligaţi să se înscrie în registrul ţinut 
de ANPM 

C 4 36 (2)  A. 
20.000/ 
40.000 

    70. 

Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, pentru 
care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a emis o autorizaţie de 
mediu/autorizaţie integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, 
este obligată să întocmească şi să implementeze un program de prevenire şi reducere a 
cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs 
fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, şi să adopte 
măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor 

C 4 44 (1)  A. 
20.000/ 
40.000 

 
20.000/ 
40.000 

  71. 

Programul prevăzut la alin.(1) se publică pe pagina de internet a persoanei juridice 

şi se transmite anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, inclusiv progresul 
înregistrat, până la 31.05. anul următor raportării 

C 4 44 (3)  A. 
20.000/ 
40.000 

 
20.000/ 
40.000 

  72. 

Producătorii de deşeuri nepericuloase, unităţile şi întreprinderile prevăzute la 
art.34, producătorii de deşeuri periculoase şi unităţile şi întreprinderile care 

colectează sau transportă deşeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional sau 
acţionează în calitate de comercianţi şi de brokeri de deşeuri periculoase şi 

nepericuloase ţin o evidenţă cronologică lunară tabelară şi o pun la dispoziţia agenţiei 
judeţene pentru protecţia mediului în format letric, la cerere, şi electronic în sistemul 
pus la dispoziţie de APM până la 15.03. anul următor raportării, precum şi la cerere 

autorităţilor competente de control 

C 4 48 (1)  A. 
20.000/ 
40.000 

 
20.000/ 
40.000 

  73. 

Producătorii şi deţinătorii dedeşeuri periculoasesunt obligaţi să deţină buletinele de 
analiză care caracterizează deşeurile periculoase şi să le transmită, la cerere, 
autorităţilor competente pentru protecţia mediului 

C 4 48 (2)  A. 
20.000/ 
40.000 

 
20.000/ 
40.000 

  74. 

OPERATORii economici prevăzuţi la alin.(1) sunt obligaţi să păstreze evidenţa 
gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani, cu excepţia OPERATORilor economici care 

desfăşoară activităţi de transport, care trebuie să păstreze evidenţa timp de cel puţin 
12 luni 

C 4 48 (5)  A. 
20.000/ 
40.000 

 
20.000/ 
40.000 

  75. 

La cererea autorităţilor competente sau a unui deţinător anterior, OPERATORii 
economici prevăzuţi la alin. (1) trebuie să furnizeze documentele justificative 

conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate 
C 4 48 (6)  A. 

20.000/ 
40.000 

 
20.000/ 
40.000 

  76. 

În vederea efectuării controalelor prevăzute la alin.(2) şi (3) de către reprezentanţii 
Gărzii Naţionale de Mediu, ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române, 
ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române, precum şi de către personalul 

poliţiei locale, producătorii, deţinătorii dedeşeurişioperatorii economici autorizaţi 
din punctul de vedere al protecţiei mediului să desfăşoare activităţi de colectare, 

C 4 48 (6)  A. 
20.000/ 
40.000 

5.000/ 
15.000 

20.000/ 
40.000 

  77. 



reciclare, valorificare, tratare, eliminare şi transport al deşeurilor sunt obligaţi să 
permită accesul pe amplasament 
AAPL cu respectarea art.16 alin. (1), (2) şi (4) trebuie ca până la 31.12.2023 să 
organizeze colectarea separată şi reciclarea la sursă a biodeşeurilor sau colectarea 
separată a acestora fără a le amesteca cu alte tipuri de deşeuri 

C 4 33 (1)  A.    
5.000/ 
15.000 

 78. 

Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări 
şi producătorii şi deţinătoriide uleiuri uzate trebuie să raporteze anual APM, până la 
30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art.17 alin. 
(7) şi măsurile adoptate potrivit art.31 alin (1) 

C 4 49 (9)  A.   
5.000/ 
10.000 

  79. 

OPERATORii economici prevăzuţi la art.13 alin.(5) trebuie să raporteze anual 

autorităţii administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul sanitar-veterinar şi 
pentru siguranţa alimentelor şi ANPM, după caz, măsurile adoptate şi progresul 
înregistrat 

C 4 49 (11)  A.   
5.000/ 
10.000 

  80. 

UATcare nu fac parte dintr-o asociaţie de dezvoltare intercomunitară, OPERATORii 
de salubrizare au obligaţia de a raporta agenţiei judeţene pentru protecţia mediului 
anual în registrul/registrele instituit/e de ANPM 

C 4 49 (14)  A.    
5.000/ 
15.000 

 81. 

Producătorii şi deţinătorii de deşeuri prevăzuţi la alin.(9), precum şi la art.48 
raportează datele în registrul/registrele instituit/e de ANPM 

C 4 49 (15)  A.   
5.000/ 
10.000 

  82. 

OPERATORii economici care efectuează operaţiuni de tratare a deşeurilor, precum şi 
cei care, cu titlu profesional, asigură colectarea sau transportul deşeurilor, 

comercianţii, brokerii şi producătorii de deşeuri periculoase fac obiectul unor 

controale periodice corespunzătoare efectuate de autorităţile competente 

C 4 61 (1)  A.    
5.000/ 
15.000 

 83. 

Controalele privind colectarea, reciclarea, valorificarea, tratarea, eliminarea şi 
transportul deşeurilor se efectuează de către reprezentanţi ai Gărzii Naţionale de 
Mediu şi au în vedere, în mod deosebit, originea, natura, cantitatea exprimată în tone 
şi destinaţia acestora 

   (2)  A.    
5.000/ 
15.000 

 84. 

Controalele prevăzute la alin.(2) se efectuează şi de către ofiţerii şi agenţii de poliţie 
din cadrul Poliţiei Române, de ofiţeri şi subofiţeri din cadrul Jandarmeriei Române, 
dacă este cazul, precum şi de personalul poliţiei locale, în vederea îndeplinirii 
atribuţiilor stabilite prin normele juridice în vigoare 

   (3)  A.    
5.000/ 
15.000 

 85. 

În vederea efectuării controalelor prevăzute la alin.(2) şi (3) de către reprezentanţii 
Gărzii Naţionale de Mediu, ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române, 
ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române, precum şi de către personalul 

poliţiei locale, producătorii, deţinătorii de deşeuri şi OPERATORii 
economiciautorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să desfăşoare 
activităţi de colectare, reciclare, valorificare, tratare, eliminare şi transport al 
deşeurilor sunt obligaţi să permită accesul pe amplasament 

   (4)  A.    
5.000/ 
15.000 

 86. 

Eliminarea deşeurilor care au făcut obiectul transferului, aşa cum este definit de 
Regulamentul (CE) 1.013/2006, în spaţii neautorizate sau prin constituirea de depozite 
ilegale 

I 4 66 (1) a) 
închisoare de la 3 la 5 ani sau amendă 

87. 

Neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfăşurarea activităţilor de 
colectare, tratare, transport, valorificare sau eliminare a deşeurilor periculoase 

I 4 66 (1) b) 88. 



Comercializarea, abandonarea sau neasigurarea încărcăturii deşeurilor pe durata şi pe 
parcursul tranzitării teritoriului României I 4 66 (1) c) 89. 

Acceptarea de către operatorii de depozite/incineratoare, în vederea eliminării, a 
deşeurilor introduse ilegal în ţară sau a deşeurilor introduse în ţară în alte scopuri decât 
cel al eliminării şi care nu au putut fi utilizate în scopul pentru care au fost introduse 

I 4 66 (1) d) 90. 

Importul de aparate, instalaţii, echipamente, utilaje, substanţe şi produse folosite şi 
uzate, din categoria deşeurilor interzise la import I 4 66 (2) a) 

închisoare de la 2 la 7 ani 

91. 

Refuzul de returnare în ţara de origine a deşeurilor introduse în ţară în alte scopuri 
decât cel al eliminării şi pentru care s-a dispus măsura returnării de către autoritatea 
competentă 

I 4 66 (2) b) 92. 

Colectarea, transportul, valorificarea sau eliminarea de deşeuri, inclusiv controlul 
acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a spaţiilor de eliminare, , cu încălcarea 
dispoziţiilor legale în domeniu, care pot provoca decesul ori vătămarea corporală a 
unei persoane sau o daună semnificativă calităţii aerului, calităţii solului sau calităţii 
apei ori animalelor sau plantelor 

I 4 66 (2) c) 93. 

Exportul sau importul de deşeuri cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu, în cazul 
în care această activitate intră în domeniul de aplicare al art.2 pct. 35 din 
Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006, indiferent dacă transportul se efectuează prin una 
sau mai multe operaţiuni 

I 4 66 (2) d) 94. 

Tab.26 

CONSTATAREA FAPTELOR care constituie ABATERI de la prevederile Legii 101/2006 

Nr. 
crt. 

FAPTĂ 

Conform Denumire Constatare 

AN Art. Al. Lit. 
0 1 2 3 4 5 6 

1. 

Lege 
101/ 
2006 

30 (1) a) 
prestarea de către OPERATOR a uneia dintre activitățile reglementate de prezenta lege fără aprobarea AAPL prin 

hotărârea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii persoane 
împuternicite 

din cadrul 
autorității 

administrației 
publice 

a comunei 
Gălăuțaș 

2. 30 (4)  
fapta de aprindere și/sau ardere a deșeurilor din recipientele de precolectare/colectare sau de ardere a deșeurilor vegetale 

rezultate de la operațiunile de curățare a spațiilor verzi, arbuștilor, arborilor etc. 

3. 30 (5)  
refuzul UTILIZATORului de a încheia contracte de prestări servicii cu OPERATORul de salubrizare licențiat în comuna 

Gălăuțaș 

4. 30 (6)  

să asigure precolectarea separată, în recipientele asigurate de OPERATORul serviciului, distinct inscripționate și 
amplasate în spații special amenajate, a deșeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie sau ca urmare a activităților 
lucrative pe care le desfășoară 

5. 30 (1) b) 
atribuirea de către AAPL a contractelor de delegare a gestiunii pentru activitățile de salubrizare a localităților, fără 
respectarea procedurilor legale în vigoare specifice fiecărui tip de contract agenți 

constatatori 
ai 

A.N.R.S.C. 
6. 30 (1) c) 

încheierea de către primar a contractelor de delegare a gestiunii pentru una dintre activitățile de salubrizare a localităților 
cu un OPERATOR care nu deține licență 

7. 30 (1) e) nerealizarea, de către AAPL, a elaborării, aprobării și controlării aplicării strategiei locale cu privire la dezvoltarea și 



funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare 

8. 30 (2)  neurmărirea de către primar a întocmirii proiectului de regulament și a caietului de sarcini propriu al serviciului 

9. 30 (3)  
nerespectarea de către AAPL a obligației de a institui taxe speciale pentru UTILIZATORii care refuză încheierea 

contractelor de prestări servicii cu OPERATORii de salubrizare 
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