Aspecte importante
Activităţile specifice serviciului de salubrizare se gestionează şi se exploatează prin
intermediul unor structuri specializate, denumite în continuare operatori, care nu sunt
licenţiați de A.N.R.S.C., respectiv pentru :
colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;
organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a
deşeurilor;
operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile
similare;
sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare;
colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către
unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare;
organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor
similare;
care sunt reglementate prin legi speciale şi/sau se desfăşoară ocazional.
Activităţile:
colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;
colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către
unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare;
cu grad redus de repetabilitate şi care se desfăşoară ocazional, se prestează de către
operatorii licenţiaţi pentru desfăşurarea activităţii de colectare şi transport al deşeurilor şi
se efectuează la solicitarea producătorilor/deţinătorilor de deşeuri, în baza tarifelor
aprobate de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale sau de
către asociaţia de dezvoltare intercomunitară, după caz.
Operatorii licenţiaţi pentru desfăşurarea activităţii de colectare separată şi
transport separat al deşeurilor, cu excepţia deşeurilor periculoase cu regim special,
au obligaţia să colecteze deşeurile abandonate şi, în cazul în care
producătorul/deţinătorul de deşeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curăţarea şi
refacerea mediului, precum şi cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare,
eliminare sunt suportate de către autoritatea administraţiei publice locale. După
identificarea producătorului/deţinătorului de deşeuri, acesta este obligat să suporte atât
cheltuielile efectuate de autoritatea administraţiei publice locale, cât şi sancţiunile
contravenţionale.
Depozitarea deşeurilor municipale şi a celor asimilabile acestora este permisă
numai în locuri speciale, amenajate conform legislaţiei şi normelor tehnice în
vigoare aplicabile depozitelor de deşeuri şi numai după obţinerea acordurilor şi
avizelor prevăzute de legislaţia privind protecţia şi conservarea mediului, igiena şi
sănătatea populaţiei. Depozitele pentru deşeurile municipale se amplasează
conform Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi Planului naţional de
gestionare a deşeurilor , aprobate potrivit legii.

