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AGTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
AUToRITATEA NATIoNALA DE REGLEIVENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE

ORDIN
pentru modificarea gi completarea Ordinului pregedinteluiAutoritilii Nalionale
de Regtementare pentru Serviciile Comunitare de Utiliteti Publice nr.8212015
privind aprobarea Regutamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localititilor
Av6nd in vedere dispoziliile:
.11.2018 alDireclieigenerale reglementdriautorizdri;

aprobare nr. 613.815 din
- Referatuluide
art.20 alin. (1)iit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilita[i publice nr. 51/2006, republicatS,
- ulterioare;
completSrile
21

cu modificarile

9i

art. 11 alin. (2)din Legea seruiciuluide salubrizare a localitdfilor nr.10112006, republicatd, cu modificdrile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare 9i funclionare a Autoritdlii Na{ionale -de Reglementare
A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul pregedintelui AutoritSlii Nalionale de
pentru Serviciile iomunitare de Utilitali Publice
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de UtilitS[i Publice nr- 2212017

-

,

pregedintele Autorititii Nafionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitdfi Publice emite urmdtorul
ordin:
Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a prevdzute la alin. (5) lit. a), b), d)-0 se confirmi de cdtre
localitdlilor, aprobat prin Ordinul pregedintelui AutoritS!ii reprezentan{ii asociatiei."
5. La articolul 105, alineatul ('l)se modificd 9i va avea
Nalionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
al
urmitorulcuprins:
Utiliteti Publice nr. 8212015, publicat in Monitorul Oficial
(1) in ceea ce priveite frecvenfa, dezinseclia
,,Art. 105.
Rom6niei, Partea l, nr. 195 din 24 martie 2015, se modificd gi se
pentru
combaterea
completeazS dupd cum urmeaz6:
fdnlarilor se executS:
cald, pe spafiile deschise previzute in
in
giva
lunar,
sezonul
a)
1. La articolul 103 alineatul(3), litera b) se modifici
prin aplicarea de tratamente
programul
actiune,
de
unitar
avea urmitorul cuprins:

Art. l.

spafiile deschise ale persoanelor fizice gijuridice, in cazul multiple pentru combaterea {dn}arilor adulfi 9i a [arveior de
tratamentelor de dezinseclie care se executi de pe aliniamentul [dnlari;
b) minimum 3 tratamente pe an 9i ori de cdte ori este nevoie,
stradal, adiacent acestor spatii, cu utilaje
corespunzdtor concentrafiei si tipului de substanle insecticide
2. La articolul 103 alineatut(5), litera c)se
ce urmeazd a fi utilizate in spa[iile comune inchise ale clddirilor,
3. La argcolut 103, titerete d) 9i e) ale alineatului (5)
inclusiv subsoluri umede sau inundate 9i metrou."
alineatul (7) se modifici 9i vor avea urmitorul
,,b)

adecvatei",
abrogd.

gi
cuprins:

,,d) reprezentantii institu[iilor publice din subordinea 6. La articolul 105, dupi alineatul (2) se introduc doui
noi alineate, allneatele (3} 9i (a}, cu urmitorul cuprins:
posibila "(3) Numdru] de tratamente care se efectueazd lunar,

autoritS{ilor administratiei publice locale pentru spaliile comune
inchise ale clddirilor acestora; in cazul in care nu este
prezenla unui reprezentant a[institu[iei publice, documentulde
lucru se confirmd obliga:oriu de cdtre reprezentantul autoritStii
administraliei publice
e) persoanele fizice, reprezentanfii persoanelor juridice sau
reprezentanfii asociafiilor de proprietari/locatari, pentru spaliile
comune inchise ale clddirilor acestora; in cazul in care nu este
posibilS prezenla unui reprezentant al asocia[iei de proprietari,

locale;

documentul

de lucru se confirmd obligatoriu de citre

reprezentantul autoritifii administra(iei publice

locale;

prevdzute la alin. (1) lit. a), precum gi numdrul de tralarnente

care se efectueazd anual, prevdzute la alin. (1) lit. b)' se
stabilesc prin programul unitar de acliune. inainte de elaborarea
programutui unitar de acliune, fiecare autoritate a administraliei
publice locale sau, dupd caz, asocia[ie de dezvoltare
intercomunitar6 solicitd lnstitutului Na[ional de CercetareDezvoltare Medico-Militard <Cantacuzino> recomanddrile
necesare pentru stabilirea num6rului de tratamente. in cazul in

care institutul nu rdspunde In maximum 30 de zile de la data

primirii solicitdrii, se considerd ci nu sunt necesare
corespunzdtoare recomandSri, iar autoritatea administraliei publice

(7) Contravaloarea tratamentelor
obiectivelor din programul unitar de ac{iune gi confirmate de
persoanele flzice sau persoanele juridice, prin documentele de
lucru previzute la alin. (5) lit. e), se suportS de aceste persoane
sau de catre autoritatea administraliei publice locale in baza
hotdrdrii de aprobare adoptate de consiliul local sau de Consiliul

locale/asocia[ia

de

dezvoltare intercomunita16 stabileste

numdrul de tratamente, la propunerea operatorului, fdrd a se
reduce numdrul de tratamente de dezinsectie executate in anul
anterior.
(4) in situafia in care, dupd aprobarea si punerea in aplicare

a

programului unitar de acliune, evolulia vectorilor supugi

General al Municipiului Bucuregti, dupd caz."
4. La articolul 103, dupi alineatul (8) se introduce un nou
alineat, alineatul (9), cu urmdtorul cuprins:

tratamentelor de dezinsec{ie impune recomanddri noi din partea
lnstitutului Nafional de Cercetare-Dezvoltare lVedico-MilitarS

,,(9) in cazul asocialiilor de dezvoltare intercomunitard,
documentele de lucru pentru executarea tratamentelor

programului unitar de acliune."

<Cantacuzino>, acestea se vor implementa prin modificarea
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avea

10. La articolul 115, litera e) se modificd 9i va avea
urmitorul cuprins:

pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel pulin o

,,e) sd aibd exclusivitatea prestdrii serviciului de salubrizare
pentru toli utilizatorii din raza unitS[ii administrativ-teritoriale
pentru care are hotdr6re de dare in administrare sau contract
de delegare a gestiunii; in cazul activitS[ii de dezinseclie,

7. La articolul 106, litera b) se modificd 9i va
urmitorul cuprins:
,,b)

datd pe trimestru gi ori de cdte ori este nevoie pentru stingerea
unui focar, cu respectarea prevederilor legale referitoare la

siguranla alimentului;".
8. La articolul 109, alineatul (2) se modificd 9i va avea

urmitorul cuprins:
,,(2) Operafiunile de dezinsec[ie, dezinfeclie 9i deratizare la
obiectivele din programul unitar de acliune se presteazd exclusiv

gi

dezinfec[ie

deratizare, exclusivitatea

se

limiteazd la

obiectivele din programul unitar de ac[iune;".
(1 ) in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare
Art. !t.

a

-

prezentului ordin, consiliile locale, Consiliul General

9i

asocialiile

de

al

de cdtre operatorul licenliat de A.N.R.S.C., cdruia i-a fost
atribuitd activitatea in gestiune directi sau delegatd de cdtre
unitatea administrativ{eritoriald/asocia(ia de dezvoltare

Municipiului Bucuregti

intercomunitard, in condi[iile legii."
9. La articolu! 109, dupd alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (4), cu urmitorul cuprins:
,,(4)Fdrdt a aduce atingere prevederilor alin. (2), opera{iunile
de dezinsecfie, dezinfec[ie 9i deratizare la obiectivele care nu
fac parte din programul unitar de acliune pot fi prestate gi de
operatori economici autorizati in baza reglemenldrilor emise de
autoritS!ile administraliei publice locale."

gestiunii activitd[ii de dezinsec{ie, dezinfeclie 9i deratizare, in
conformitate cu modificdrile aduse la regulamentul-cadru prin

dezvoltare

intercomunitard, dupd caz, aproba prin act adi[ional modificarea

regulamentului serviciului

gi a contractului de delegare

a

prezentul ordin.
(2)in situalia nemodificdrii actelor administrative in termenul
prevdzut la alin. (1) se aplicS prevederile din regulamentulcadru.
Prezentul ordin se publici in Monitorul Oficial al
Art. lll.
Rom6niei, Partea l.

-

Pregedintele Autoritdlii Na!ionale de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de UtilitSf Publice,

Petru Bogdan Alexa
Bucuregti, 27 noiembrie 2018.
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