
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI DITRĂU

HOTĂRÂREA Nr. 36/2019
pentru aprobarea modului de aplicare, precum şi a tarifelor diferenţiate pentru beneficiarii 

serviciului de salubrizare din comuna Ditrău, în scopul implementării instrumentului economic
„Plăteşte pentru cât arunci”

Consiliul local al comunei Ditrău, jud. Harghita întrunit în şedinţă ordinară la data de 22 
mai 2019,

Luând în considerare necesitatea reducerii volumului de deşeuri menajere, 
conştientizarea şi stimularea populaţiei pentru ocrotirea mediului înconjurător prin colectarea 
separată a deşeurilor reciclabile de hârtie, metal, plastic şi sticlă, a deşeurilor biodegradabile, 
precum şi altor deşeuri provenite din gospodării, de la agenţi economici şi instituţiile publice 
de pe raza administrativă a comunei Ditrău.

Având în vedere:
Adresa A.N.R.S.C.U.P. nr. 614401/2018 referitor la punerea în aplicare a 

prevederile O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind 
regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje şi a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată şi 
completată;

Prevederile O.U.G. nr. 74/2018, modificată prin Legea nr. 31/2019 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a O.U.G. nr. 
196/2005 privind Fondul pentru mediu;

Prevederile art. 17, alin. (1) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, 
republicată, modificată şi completată;

Prevederile art. 8 din Ordinul A.N.R.S.C nr. 109/2007 privind aprobarea 
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile 
specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;

Prevederile Legii nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
modificată şi completată;

Prevederile Legii nr. 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, 
modificată şi completată;

Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 
elaborarea actelor normative, republicată, modificată şi completată;

Prevederile art. 36, alin. (2), lit. „d”, precum şi ale alin. (6), lit. 1, pct. 9 şi 14 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată;

Prevederile art. 8, alin. (2), lit. „d” din Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, modificată şi completată;

Hotărârea Consiliului local Ditrău nr. 54/2009 pentru aprobarea Regulamentului 
de salubrizare al localităţii Ditrău;

Procesul verbal de afişare al proiectului de hotărâre nr. 1037 din 28.02.2019;
Raportul de specialitate al aparatului propriu al primarului comunei Ditrău, 

înregistrat sub nr. 2403/2019;
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Raportul tuturor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Ditrău;

Cu respectarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;

în temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) şi ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă aplicarea tarifelor diferenţiate pentru beneficiarii serviciului de 
salubrizare de pe raza administrativă a comunei Ditrău, bazat pe următoarele elemente:

1) Volum
2) Frecvenţă de colectare
3) Saci de colectare personalizaţi

Art. 2. în vederea punerii în aplicare a elementului de la pct. 1) din art. 1, se 
diferenţiează următoarele vase de colectare:

a. Pubelă de 80 I.
b. Pubelă de 120 I.
c. Pubelă de 240 I.

Art. 3.
(1) în vederea punerii în aplicare a elementului de la pct. 2) din art. 1 se 

diferenţiează următoarele perioade de colectare, cu ajutorul culorii autocolantei:
a. Pubele, care se ridică de 2 ori pe lună: fondul autocolantei este de culoare

verde;
b. Ocazional în saci de plastic cu autocolantă personalizată;

(2) Pe fiecare vas de colectare (pubelă), în funcţie de volumul acestuia, se aplică
autocolanta cu fond de culoare prevăzut la alin. (1), lit. „a”, cu inscripţia: Ditró - 80 I/ 120 I/ 
240 I -  20__;

Art. 4. în vederea punerii în aplicare a elementului de la pct. 3) din art. 1 se aplică 
autocolanta de culoare galbenă pe saci de plastic de max. 60 I.

Art. 5.
(1) Pentru beneficiarii serviciului de salubrizare de pe raza administrativă a comunei 

Ditrău, se stabilesc următoarele tarife distincte:
A. Pentru beneficiarii serviciului de la care se ridică de două ori pe lună:

a. Pubelă de 80 I, cu autocolanta de culoare verde: 50 lei/persoană/an.
b. Pubelă de 120 I, cu autocolanta de culoare verde: 75 lei/persoană/an.
c. Pubelă de 240 I, cu autocolanta de culoare verde: 140 lei/persoană/an.

B. Pentru beneficiarii serviciului de la care se ridică ocazional se aplică 
autocolanta de culoare galbenă, aplicată pe saci de plastic: 5 lei/sac de 60 I;

Art. 6. Pentru asigurarea colectării separate a deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi 
sticlă, provenite din deşeurile menajere, se va pune la dispoziţia beneficiarilor serviciului de 
salubrizare saci de plastic personalizaţi, cu inscripţia:

„SUNT RESPONSABIL PENTRU PROTEJAREA MEDIULUI I PLASTIC, PET, ALU -  
DITRĂU - FELELŐS VAGYOK KÖRNYEZETEMÉRT! MŰANYAG, PILLEPALACK, 
ALUDOBOZ, DITRÓ”

Art. 7. Sacii de plastic personalizaţi, prevăzuţi în art. 6, vor fi colectate lunar prin 
metoda „din poartă-n poartă” de la fiecare beneficiar, fără a se aplica tarif separat pentru 
acest serviciu.
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Art. 8. Pentru deşeurile rezultate din construcţii şi/sau desfiinţări, se va solicita 
obligatoriu de la operatorul serviciului de salubrizare container pentru moloz, pentru care 
beneficiarul plăteşte tarif separat operatorului în funcţie de volumul containerului, respectiv 
suma de 165 lei/ ocazie pentru container de 7 m3, ori suma de 95 lei/ ocazie pentru container 
de 4 m3.

Art. 9.
(1) Pentru colectarea uleiului ars de la beneficiarii serviciului de salubrizare, se va 

pune la dispoziţie, la cerere un recipient/ găleată cu capac de 2,5 I -  5 I, cu inscripţia „ULEI 
ARS -  ÉGETT OLAJ” care va putea fi golit(ă) într-un butoi amplasat într-un spaţiu special 
amenajat în acest scop la adresa din comuna Ditrău, str. Petőfi Sándor nr. 56, imobil 
proprietatea comunei Ditrău, fără aplicarea vreunui tarif separat, acesta fiind inclus în tariful 
serviciului.

(2) Uleiul ars poate fi predat de beneficiar şi la alte puncte de colectare autorizate 
ori la staţiile de carburanţi.

Art. 10.
(1) Pentru colectarea deşeurilor din sticlă se vor amenaja puncte de colectare 

dotate cu containere speciale în următoarele zone ale comunei:
a) Zona Alszeg,.str. Puskás Tivadar, vizavi de magazinul „Krisztina -  Kamilla”;
b) Zona centrală, str. Libertăţii nr. 18, într-un loc uşor accesibil dar mai puţin vizibil (în 

spatele scenei din aer liber);
c) Zona „Felszeg”, str. Nicolae Bălcescu, lângă fostul Centru de colectare al laptelui.
(2) Tariful pentru colectarea deşeurilor din sticlă se va include în tariful serviciului 

de salubrizare;
Art. 11.
(1) Colectarea deşeurilor voluminoase (mobilier, obiecte de uz casnic, etc.) se va 

efectua periodic, de două ori pe an, prin metoda „din poartă-n poartă”, odată în cursul lunii 
aprilie şi odată în cursul lunii octombrie.

(2) Organizarea colectării deşeurilor voluminoase revine în sarcina Primăriei.
(3) Tariful pentru colectarea deşeurilor voluminoase se va include în tariful 

serviciului de salubrizare.
(4) Beneficiarii pot solicita transportul deşeurilor voluminoase şi în afara perioadelor 

stabilite la alin. (1) de la operatorul serviciului de salubrizare pe cheltuiala lor, cu achitarea 
tarifului, în funcţie de volumul acestora.

Art. 12.
(1) Deşeurile de echipamente electrice şi/sau electronice, precum şi alte deşeuri 

similare, cum sunt baterii şi acumulatoare de mici dimensiuni, vor fi colectate periodic, cel 
puţin o dată pe an, prin campanii de colectare a deşeurilor electrice şi/sau electronice.

(2) Pentru colectarea deşeurilor electrice şi/sau electronice nu se va aplica tarif.
Art. 13. Deşeurile periculoase, precum cutii de vopsea, lacuri, solvenţi, recipiente

pentru lubrifianţi, spray-uri, deşeuri din agricultură, precum recipiente pentru insecticide, 
pesticide, în afară de deşeurile farmateutice şi medicale, vor fi colectate într-un tomberon de 
1,1 mc, depus într-un spaţiu special amenajat la adresa din comuna Ditrău, str. Petőfi Sándor 
nr. 56, proprietatea comunei Ditrău, fără aplicarea vreunui tarif special.

Art. 14. Pentru deşeurile menţionate la art. 9, alin. (1) şi art.13, se va amenaja un 
spaţiu special betonat, compartimentat, dotat cu tomberon şi butoi, îngrădit cu gard din 
sârmă şi acoperit.

Art. 15.
(1) Pentru colectarea deşeurilor municipale nereciclabile, fiecare persoană juridică/ 

agent economic este obligat să încheie contract cu operatorul serviciului de salubrizare.
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(2) Persoanele juridice/ agenţii economici în funcţie de specificul activităţii acestora, 
pot încheia contracte separate cu societăţi specializate pentru preluarea de la aceştia a 
deşeurilor reciclabile, a deşeurilor electronice, ori a deşeurilor periculoase.

(3) Prevederile art. 2 -  4 se aplică în mod corespunzător.
Art. 16.
(1) Fiecare agent economic/ instituţie publică, indiferent de tipul de activitate, 

datorează tarif pentru colectarea deşeurilor municipale nereciclabile după cum urmează:
a. 180 lei/an pentru o pubelă de 80 I;
b. 240 lei/an pentru pubelă de 120 I;
c. 480 lei/an pentru pubelă de 240 I;

Art. 17. în cazul în care beneficiarii serviciului de salubrizare nu separă în mod 
corespunzător cele trei fluxuri de deşeuri, respectiv deşeurile reciclabile, deşeurile 
biodegradabile şi cele nereciclabile, se aplică următoarele sancţiuni:

a) Neridicarea pubelei în care se constată că au fost introduse alte deşeuri decât 
deşeduri menajere, precum şi deşeuri biodegradabile;

b) Atenţionarea în scris a beneficiarului serviciului de salubrizare care nu respectă 
procedeul de selectare cu privire la modul în care se face colectarea selectivă a deşeurilor 
menajere;

c) Majorarea tarifului pentru colectarea deşeurilor cu un procent de 50%/ lună faţă 
de cel stabilit.

d) Pentru aruncarea deşeurilor în zone/ spaţii publice, se stabileşte o amendă de 
la 100 lei la 500 lei;

e) Pentru depozitarea/ aruncarea deşeurilor în orice loc nepermis, ca zona/ 
malurile pârăurilor, zona drumurilor de orice categorie, pe câmp, liziera şi interiorul pădurilor, 
se stabileşte o amendă de la 500 lei la 2.500 lei pentru persoane fizice iar pentru persoanele 
juridice de la 1.500 lei la 2.500 lei.

Art. 18.
(1) Persoanele care lipsesc temporar de la adresa de domiciliu pe motiv că 

lucrează, urmează o formă de învăţământ la zi, ori are stabilit reşedinţa într-o altă localitate, 
datorează tariful de salubrizare numai pentru perioada cât se află la domiciliul înscris în actul 
de identitate, respectiv perioada concediului şi/ sau a vacanţelor, precum şi pentru zilele din 
sfârşitul de săptămână şi zilele de sărbători legale.

(2) Tariful diferenţiat se stabileşte pe bază de cerere, însoţită de actele 
doveditoare, respectiv adeverinţă de la locul de muncă, de la instituţia de învăţământ, ori 
actul de reşedinţă.

(3) Cererea împreună cu actele prevăzute la alin. (2) se depun cel târziu până la 
data de 1 martie a anului pentru care se solicită tariful diferenţiat.

Art. 19. Familiile compuse din mai mult de 4 persoane datorează tariful de salubrizare 
numai pentru 4 persoane, dacă locuiesc la aceeaşi adresă.

Art. 20. Se aprobă Caietului de sarcini al serviciului de salubrizare al comunei Ditrău 
pentru activitatea de „Precolectare, colectare şi transportul deşeurilor municipale”, anexă la 
prezenta hotărâre.

Art. 21. Primarul comunei Ditrău va asigura informarea cetăţenilor de pe raza 
administrativă a comunei Ditrău, în vederea conştientizării şi responsabilizării populaţiei 
pentru colectarea separată a deşeurilor reciclabile, precum şi a celorlalte deşeuri menajere.

Art. 22. Hotărârea se comunică: Primarului comunei Ditrău, Autorităţii Naţionale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice -  Bucureşti, Instituţiei 
Prefectului Judeţului Harghita, operatorului de salubrizare, se aduce la cunoştinţă publică
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prin afişare la sediul Primăriei precum şi prin publicare pe site-ul primăriei: 
www.gyergyoditro.ro.

Art. 23. Prezenta hotărâre se aplică de la data de 1 ianuarie 2020 iar prevederile 
acesteia sunt obligatorii tuturor persoanelor fizice, agenţilor economici, instituţii publice de pe 
raza administrativă a comunei Ditrău.

Ditrău, 22 mai 2019
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA DITRĂU

CAIETUL DE SARCINI
al serviciului de salubrizare al comunei Ditrău

pentru activitatea de „PRECOLECTARE, COLECTARE Şl TRANSPORTUL DEŞEURILOR MUNICIPALE"

CAP. I
Obiectul caietului de sarcini

ART. 1
Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de 

salubrizare, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în 
condiţii de eficienţă şi siguranţă.

ART. 2
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în 

vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de salubrizare indiferent de modul de 
gestiune.

ART. 3
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţii de 

PRECOLECTAREA, COLECTAREA Şl TRANSPORTUL DEŞEURILOR MUNICIPALE şi constituie ansamblul 
cerinţelor tehnice de bază.

ART. 4
(1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare 

la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a 
calităţii, terminologia, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele 
asemenea.

(2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la 
verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele 
normative şi reglementările în legătură cu desfăşurarea serviciului de salubrizare.

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la 
prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării 
serviciului/activităţii de PRECOLECTAREA, COLECTAREA Şl TRANSPORTUL DEŞEURILOR MUNICIPALE şi 
care sunt în vigoare.

ART. 5
Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubrizare.

CAP. II
Cerinţe organizatorice minimale

ART. 6
Operatorii serviciului de salubrizare vor asigura:
a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, 

protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, 
prevenirea şi combaterea incendiilor;
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b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie 
de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;

c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a 
gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi în regulamentul serviciului de 
salubrizare;

d) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor 
solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de 
salubrizare, în condiţiile legii;

e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;
f) prestarea serviciului de salubrizare la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale 

comuna Ditrău, pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, 
colectarea întregii cantităţi de deşeuri municipale şi lăsarea în stare de curăţenie a spaţiului destinat 
depozitării recipientelor de precolectare;

g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de 
operare;

h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectării selective în cantităţi suficiente, 
etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;

i) înlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi;
j) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi;
k) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a 

acestora;
l) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor;
m) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor 

competente, conform reglementărilor în vigoare;
n) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract sau prin hotărârea de 

dare în administrare;
o) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de 

intervenţie;
p) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor în 

condiţiile stabilite prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;
ART. 7
Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul 

serviciului, anexă la prezentul caiet de sarcini.

CAP. III
Serviciul de salubrizare

SECŢIUNEA 1
Precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, cu excepţia celor cu regim special

ART. 9
Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de precolectare, colectare şi transport al 

deşeurilor municipale, cu excepţia celor cu regim special, în condiţiile legii, în aria administrativ- 
teritorială a comunei Ditrău, respectiv satul Ditrău ca sat de reşedinţă de comună şi satul Jolotca.

ART. 10
Numărul mediu anual de locuitori din aria de operare este de 4500 locuitori înregistraţi, inclusiv 

flotanţii, din care 4390 cu gospodării individuale şi 108 din asociaţia de proprietari de la blocurile de 
locuit.

ART. 11
(1) Colectarea deşeurilor municipale se face pe fiecare stradă, din poartăn-poartă.
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(2) Deşeurile reciclabile vor fi ridicate din poarta fiecărui beneficiar al serviciului de salubrizare.
(3) Pentru cazuri excepţionale (străzi înguste, străzi înfundate, greu accesibile, etc.), vor fi înfiinţate 

puncte amenajate pentru colectarea deşeurilor reciclabile, puncte care sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la 
caietul de sarcini.

ART. 12
Operatorul va aplica tarife distincte pentru beneficiarii serviciului, bazat pe următoarele 

elemente:
a) Volum,
b) Frecvenţă de colectare,
c) Saci de plastic personalizaţi.
ART. 13.
în vederea punerii în aplicare a elementului de la pct. 1) din art. 12, se diferenţiează următoarele 

vase de colectare:
a. Pubelă de 80 I.
b. Pubelă de 120 I.
c. Pubelă de 240 I.
ART. 14
(1) în vederea punerii în aplicare a elementului de la pct. 2) din art. 12 se diferenţiează 

următoarele perioade de colectare, cu ajutorul culorii autocolantei:
a. Pubele care se ridică de 2 ori pe lună: fondul autocolantei este de culoare verde;
b. Ocazional în saci de plastic cu autocolantă personalizată;
(2) Pe fiecare vas de colectare (pubelă), în funcţie de volumul acestuia, se aplică autocolanta

cu fond de culoare prevăzut la alin. (1), lit. „a" sau „b", cu inscripţia: „Ditró - 801/1201/2401-20_";
ART. 15
în vederea punerii în aplicare a elementului de la pct. 3) din art. 1 se aplică autocolanta de 

culoare galbenă pe saci de plastic de max. 60 I.
ART. 16
Pentru asigurarea colectării separate a deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă, provenite din 

deşeurile menajere, se va pune la dispoziţia beneficiarilor serviciului de salubrizare saci de plastic 
personalizaţi, cu inscripţia:

„SUNT RESPONSABIL PENTRU PROTEJAREA MEDIULUI! PLASTIC, PET, ALU -  DITRĂU - FELELŐS 
VAGYOK KÖRNYEZETEMÉRT! MŰANYAG, PILLEPALACK, ALUDOBOZ, DITRÓ"

ART. 17
Sacii de plastic personalizaţi prevăzuţi în art. 16, vor fi colectate lunar prin metoda „din poartă-n 

poartă" de la fiecare beneficiar, fără a se aplica tarif separat pentru acest serviciu.
ART. 18 Pentru deşeurile rezultate din construcţii şi/sau desfiinţări, se va solicita obligatoriu de la 

operatorul serviciului de salubrizare container pentru moloz, pentru care beneficiarul plăteşte tarif 
separat operatorului în funcţie de volumul containerului, respectiv suma de 165 lei/ ocazie pentru 
container de 7 m3, ori suma de 95 lei/ ocazie pentru container de 4 m3.

ART. 19.
(1) Pentru colectarea uleiului ars de la beneficiarii serviciului de salubrizare, se va pune la 

dispoziţie, la cerere un recipient/ găleată cu capac de 10 I -  20 I, cu inscripţia „ULEI ARS -  ÉGETT OLAJ" 
care va putea fi golit(ă) într-un butoi amplasat într-un spaţiu special amenajat în acest scop la adresa din 
str. Petőfi Sándor nr. 56, imobil proprietatea comunei Ditrău, fără aplicarea vreunui tarif separat, acesta 
fiind inclus în tariful serviciului.

(2) Uleiul ars poate fi predat de beneficiar şi la alte puncte de colectare autorizate ori la 
staţiile de carburanţi.
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(1) Pentru colectarea deşeurilor din sticlă se vor amenaja puncte de colectare dotate cu 
containere speciale în următoarele zone ale comunei:

a) Zona Alszeg, str. Puskas Tivadar, vizavi de magazinul „Krisztina -  Kamilla";
b) Zona centrală, str. Libertăţii nr. 18, într-un loc uşor accesibil dar mai puţin vizibil;
c) Zona „Felszeg", str. Nicolae Bălcescu, lângă fostul Centru de colectare a laptelui.

(2) Tariful pentru colectarea deşeurilor din sticlă se va include în tariful serviciului de salubrizare;
ART. 21.
(1) Colectarea deşeurilor voluminoase (mobilier, obiecte de uz casnic, etc.) se va efectua 

periodic, de două ori pe an, prin metoda „din poartă-n poartă", odată în cursul lunii aprilie şi odată în 
cursul lunii octombrie.

(2) Organizarea colectării deşeurilor voluminoase revine în sarcina Primăriei.
(3) Tariful pentru colectarea deşeurilor voluminoase se va include în tariful serviciului de 

salubrizare.
(4) Beneficiarii pot solicita transportul deşeurilor voluminoase şi în afara perioadelor 

stabilite la alin. (1) de la operatorul serviciului de salubrizare, pe cheltuiala lor, cu achitarea tarifului, în 
funcţie de volumul acestora.

ART. 22.
(1) Deşeurile de echipamente electrice şi electronice, precum şi alte deşeuri similare 

vor fi colectate periodic sau cel puţin o dată pe an, prin campanii de colectare a deşeurilor electrice şi 
electronice.

(2) Pentru colectarea deşeurilor electrice şi electronice nu se va aplica tarif.
ART. 23. Deşeurile periculoase, precum cutii de vopsea, lacuri, solvenţi, recipiente pentru 

lubrifianţi, spray-uri, deşeuri din agricultură, precum recipiente pentru insecticide, pesticide, în afară de 
deşeurile farmateutice şi medicale, vor fi colectate într-un tomberon de 1,1 mc, depus într-un spaţiu 
special amenajat la adresa din comuna Ditrău, str. Petofi Sandor nr. 56, proprietatea comunei Ditrău, 
fără aplicarea vreunui tarif special.

ART. 24.
(1) Pentru colectarea deşeurilor municipale nereciclabile, fiecare persoană juridică/ agent 

economic este obligat să încheie contract cu operatorul serviciului de salubrizare.
(2) Persoanele juridice/ agenţii economici în funcţie de specificul activităţii acestora, pot 

încheia contracte separate cu societăţi specializate pentru preluarea de la aceştia a deşeurilor reciclabile 
ori a deşeurilor periculoase.

(3) Prevederile art. 12 -  14 se aplică în mod corespunzător.
ART. 25. Fiecare agent economic/ instituţie publică, indiferent de tipul de activitate, datorează 

tarif pentru colectarea deşeurilor municipale nereciclabile.
ART. 26. în cazul în care beneficiarii serviciului de salubrizare nu separă în mod corespunzător 

cele trei fluxuri de deşeuri, respectiv deşeurile reciclabile, deşeurile biodegradabile şi cele nereciclabile, 
se aplică următoarele sancţiuni:

a) Neridicarea pubelei în care se constată că au fost introduse alte deşeuri decât deşeduri 
menajere, precum şi deşeuri biodegradabile;

b) Atenţionarea în scris a beneficiarului serviciului de salubrizare care nu respectă 
procedeul de selectare cu privire la modul în care se face colectarea selectivă a deşeurilor menajere;

c) Majorarea tarifului pentru colectarea deşeurilor cu un procent de 50%/ lună faţă de cel
stabilit.

ART. 20.

4



d) Pentru aruncarea deşeurilor în zone/ spaţii publice, se stabileşte o amendă de la 100 lei 
la 500 lei;

e) Pentru depozitarea/ aruncarea deşeurilor în orice loc nepermis, ca zona/ malurile 
pârăurilor, zona drumurilor de orice categorie, pe câmp, liziera şi interiorul pădurilor, se stabileşte o 
amendă de la 500 lei la 2.500 lei pentru persoane fizice iar pentru persoanele juridice de la 1.500 lei la 
2.500 lei.

ART. 27.

(1) Persoanele care lipsesc temporar de la adresa de domiciliu pe motiv că lucrează, 
urmează o formă de învăţământ la zi, ori are stabilit reşedinţa într-o altă localitate, datorează tariful de 
salubrizare numai pentru perioada cât se află la domiciliul înscris în actul de identitate, respectiv 
perioada concediului şi/ sau a vacanţelor, precum şi pentru zilele din sfârşitul de săptămână şi zilele de 
sărbători legale.

(2) Tariful diferenţiat se stabileşte pe bază de cerere, însoţită de actele doveditoare, 
respectiv adeverinţă de la locul de muncă, de la instituţia de învăţământ, ori actul de reşedinţă.

(3) Cererea împreună cu actele prevăzute la alin. (2) se depun cel târziu până la data de 1 
martie a anului pentru care se solicită tariful diferenţiat.

ART. 28. Familiile compuse din mai mult de 4 persoane datorează tariful de salubrizare numai 
pentru 4 persoane, dacă locuiesc la aceeaşi adresă.

ART. 29.
Lista agenţilor economici şi a instituţiilor publice din aria de operare şi cantităţile de deşeuri 

defalcate pe componente, conform datelor transmise de aceştia, sunt prezentate în anexa nr. 2 la 
caietul de sarcini.

ART. 30.
Graficul de precolectare a deşeurilor municipale nesortate sau a celor biodegradabile de la toţi 

utilizatorii, inclusiv agenţii economici şi instituţiile publice, în perioada 1 aprilie - 1 octombrie, este 
prezentat în anexa nr. 3 la caietul de sarcini.

ART. 31.
Graficul de precolectare a deşeurilor municipale preselectate de la toţi utilizatorii, inclusiv agenţii 

economici şi instituţiile publice, este prezentat în anexa nr. 4 la prezentul caiet de sarcini.
ART. 32.
Numărul de recipiente necesare pentru precolectarea deşeurilor municipale nesortate este 

prezentat în anexa nr. 5 la prezentul caiet de sarcini, determinate în funcţie de tipul şi capacitatea 
recipientelor şi de numărul de persoane arondate unui punct de precolectare. Calculul se realizează 
conform Breviarului de calcul nr. 3, anexă la caietul de sarcini-cadru).

ART. 33.
Cantitatea medie lunară de deşeuri nesortate ce urmează a fi transportate este de 20,40 

tone/lună, determinată conform anexei nr. 6 la prezentul caiet de sarcini.
ART. 34.
Volumul total de deşeuri municipale nesortate ce urmează a fi transportate este de 1518,6 mc/ 

lună, determinat conform anexei nr. 7 la prezentul caiet de sarcini.
ART. 35.
în cazul gestiunii delegate se impune ca o condiţie de eligibilitate existenţa unei dotări minime cu 

mijloace de colectare şi transport, utilizând Breviarele de calcul nr. 4 şi 5, anexe la caietul de sarcini- 
cadru.

ART. 36.
Traseele de transport al deşeurilor municipale sunt cele prezentate în tabelul nr. 6, anexă la 

caietul de sarcini.
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Depozitul de deşeuri în care se va depozita fracţia inutilizabilă este situat în localitatea Odorheiu 
Secuiesc, platoul Cekend.

ART. 38.
Prestarea activităţilor de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale, cu excepţia 

celor cu regim special, se va executa astfel încât să se realizeze:
a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea 

prevederilor contractuale;
b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele utilizatorului;
c) controlul calităţii serviciului prestat;
d) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;
e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei 

publice locale în condiţiile legii;
g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea 

costurilor de prestare a serviciului;
h) asigurarea capacităţii de transport al deşeurilor, pentru prestarea serviciului la toţi utilizatorii 

din aria administrativ-teritorială încredinţată;
i) reînnoirea parcului auto, în vederea creşterii eficienţei în exploatarea acestuia, încadrării în 

normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării unui serviciu de calitate;
j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul 

serviciului de salubrizare;
k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr

suficient.

SECŢIUNEA a 4-a
Depozitarea controlată a deşeurilor municipale

ART. 39.
Deşeurile municipale generate în aria administrativ-teritorială de operare care, în urma 

procesului de sortare, nu mai pot fi reciclate sunt depozitate controlat în depozitul de deşeuri de la 
Platoul Cekend.

ART. 40.
Prestarea activităţii de depozitare controlată a deşeurilor municipale se va executa astfel încât să 

se realizeze:
a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor 

contractuale;
b) controlul calităţii serviciului prestat;
c) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;
d) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei 

publice locale, în condiţiile legii;
e) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea 

costurilor de prestare a serviciului;
f) asigurarea mijloacelor auto adecvate pentru încărcarea şi transportul deşeurilor de la locul de 

producere la staţiile de transfer, staţiile de sortare sau depozitul de deşeuri;
g) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr 

suficient;
h) amenajarea staţiilor de transfer sau a staţiilor de sortare, cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare.

ART. 37.
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Prezentul Caiet de sarcini a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local Ditrău nr. 36/2019 în 
şedinţa ordinară din data de 22 mai 2019

Contrasemnează
Secretar
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Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini

Lista punctelor amenajate pentru colectarea 
deşeurilor municipale si dotarea acestora

Nr.
crt.

Locul de amplasare a 
punctului de colectare

Adresa
utiliztorilor

deserviţi

Număr de 
persoane 
deservite

Număr containere şi/sau pubele/ volum (litri)

Hârtie/carton Metal Sticlă Material
plastic Biodegradabile Nereciclabile
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Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini

Lista agenţilor economici si a cantităţilor 
de deşeuri municipale produse

Nr.
crt.

Adresa agentului 
economic/ instituţiei 

publice

Tipul de 
activitate 

desfăşurată

Cantitatea de deşeuri municipale produse

Hârtie/Carton Metal Sticlă Material plastic Biodegradabile Nereciclabile

1 S.C. BA RTA LIS& D A N IEL SRL Com erţ

2 S.C. G O LD EN  SRL Com erţ

3 S.C .PEN N Y SRL Com erţ

4
S.C . KRISZTIN A -KA M ILLA  

SRL.
Com erţ 30 kg 0 kg O kg 30 kg 0 kg Okg

5 C O N SU M CO O P DURAU Com erţ 0 kg 0 kg 52,5 kg 35 kg 52,5 kg 35 kg

6 S.C. G U ZM A N IA  SRL Com erţ 0 kg 0 kg 0 kg 96 kg 2640 kg 0 kg

7 FA R M A CIA  PRIMULA, farm acie 12 kg 0 kg Okg 24 kg 12 kg 0 kg

8 SC D IAFARM  SRL farm acie 240 kg 0 kg 0 kg 120 kg 0 kg 0 kg

9 KIN D A  M A RKET SRL M agazin alim entar 15 kg 0 kg 2 kg 3 kg 20 kg O kg

10 SC  C A SA  SECU IU LU I SRL M agazin alim entar 0 kg 0 kg 0 kg 1680 kg 240 kg Okg

11 S.C D ICO M EX SRL com erţ 36 kg Okg 0 kg 12 kg 0 kg 0 kg

12 S.C. F E R E N C ZISR L bar 60 kg 0 kg 360 kg 240 kg 0 kg 36 kg

13 S.C PRIN T-EX SRL Com erţ 24 kg 0 kg Okg 60 kg 0 kg 0 kg

14 S.C. M ERID IA N  GEO CEN TER Servicii topo 2,5 kg 0 kg O kg 0,5 kg 0 kg 0 kg

15 BA N CA EURO COO P banca 0 kg 0 kg 0 kg O kg 0 kg 0 kg

16 PO STA  RO M A N A SA Servicii 23 kg 0 kg O kg 7,5 kg 0 0
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17 S C PLAST KING SRL com erţ 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 24 kg 12 kg

18 BAJ KO M A RIA M . 0 kg 0 kg 0 kg O kg 0 kg Okg Okg

19 S C  TITA N  TO TH  SRL
M agazin de 

îm brăcăm inte
10 kg 0 kg 0 kg 0 kg O kg 0 kg

20
S C AG M  ECO CORPORATE 

SRL
brurtarie 2684 0 350 337 350 9646 kg

21 S C ZA C C -K A V EZO Restsaurant 36 kg 48 kg 300 kg 36 kg 24 kg 240 1

22 S. C. A U TO CO M  TO TA L SRL com erţ 200 350 50 40 10 800

23
S C FO RTRAN S DETROIT 

SRL

24 IZSO U N IV ERSA L SRL

25 SC O M EG A COM  SRL Com erţ 0 kg 12 kg 0 kg 24 kg 0 kg 1440 kg

26
SC D ETRO IT C ITY  IM PORT 

EXPO RT SRL
Prelucrarea

lem nului
0 kg 0 kg O kg 3612 kg 1512 kg 96600 kg

27 Il LACZKO ZOLTÁN com erţ 100 kg 0 kg 250 kg 100 kg 0 kg O kg

28 SC M O DU S V IV EN D I SRL m ecanica 30 kg 3000 kg 3 kg 45 kg 15 kg

15
kg29

SC TRA N S KOL FO REST SRL 0 kg Okg Okg 120 kg 60 kg Okg

30 SC  CSO N T FO REST SRL Exploatare lem ne 0 kg 120 kg 180 kg 120 kg O kg Okg

31
S C A M J  W O O D EN  HOUSE 

SRL

32 S C O K R O T I IM PEX SRL

33 S C BETTY RESTA U RAN T SRL Pensiune 600 kg 240 kg 120 kg 240kg 60 kg 24 kg

34 SC HU N OR TR U ST  SRL Restaurant

35 SC  A l RO IL TRA N S

36 KELEM EN  CO M  SRL
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37 G A L H AJN AL

38 1 1 PATKA M ARIA M agazin flori 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 94 kg Okg

39 1 1 GAL A N ITA coafura 0 kg 6 kg Okg 2 kg Okg Okg

40 M AGAZIN  CARITAS

41 PU SKA S KO LO ZSVÁRI ANA

42 1.1 SZO CS ENIKŐ

43 1.1 AD AM  EM ESE

44 S C  SEA  CARG O  SRL com erţ 120 kg 1800 kg 0 kg 24 kg O kg 24 kg

45 SC  KAGOM E SRL M agazin piese 0 kg 0 kg 0 kg 30 kg O kg 0 kg

46 SC B P E T O S R L 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg

47 S C CSEPP KO KER SRL Com erţ 0 kg 0 kg O kg 10 kg 0 kg Okg

48 S C  M ELIK CO N FIDEN CE SRL com erţ 200 kg 0 kg 0 kg 200 kg O kg 50 kg

49 TA TA R BU TKA HOLLO SRL
Sortare si 

valorificare lemn 
rotund

20 kg 20 kg 5 kg 20 kg 100 kg 60 kg

50 S.C  W IKEN D  FO REST SRL
Construcţii

drum uri
120 kg 24 kg 0 kg 72 kg 984 kg O kg

51 SC  ARBO  G EN S SRL

52 S. C W IXXEN  CO

53
S C TILA LM A S C ITY COM 

SRL
Com erţ 175 kg 0 kg 350 kg 350 kg 175 kg 105 kg

54 S C D ETRO TRA N S COM SRL 10 kg 0 kg 0 kg 0 kg 5 kg 10 kg 0 kg

55 C N C FR  40610 DITRAU 0 kg Okg O kg O kg O kg 3360 kg

56 S.C P A N O R A M A  TU R IST  SRL transport 24 kg 0 kg 60 kg 60 kg 0 kg 60 kg

58 S. C N O R S Z A N D  ZK SRL
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59 CSÍKI r ik o  TRANSILVAN Pensiune 0 kg 0 kg 120 kg 120 kg O kg 24 kg

60 TA M A S M ARIA l.l. coafura 0 kg 0 kg O kg 25 kg 0 kg 0 kg

61 1.1 ZÁRI KATALIN Coafura 6 kg 0 kg O kg 2.4 kg O kg 6 kg

62 DAN CAFFE M ULATÓ SRL Bar 0 kg Okg O kg O kg 0 kg 400 kg

63 SC TECH N O TEST SRL Com erţ 175 kg 0 kg 0 kg 175 kg 105 kg 350 kg

64 SC  FAPICO M  SRL m agazin 0 kg Okg O kg O kg O kg 0 kg

65
S.C. KR ISZTIN A-KA M ILLA 

S R L -  PU SKÁS TIVAD AR 117
Com erţ 30 kg 0 kg O kg 30 kg 0 kg O kg

66 SC  H ARM A TCSILLA G  SRL com erţ 0 kg O kg 0 kg O kg 0 kg O kg

67 com erţ 0 kg 0 kg 50 kg 10 kg 8 kg O kg

68
SC  FLO TPRO D CO M  IMPEX 

SRL
Exploatatre lem ne 0 kg Okg 0 kg O kg 0 kg 0 kg

69 SC  ED IFO REST COM  SRL Com erţ 0 kg O kg Okg O kg 0 kg 0 kg
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Anexa nr. 3 la Caietul de sarcini

Graficul de colectare a deşeurilor municipale, nesortate sau a celor biodegradabile, 
de la utilizatori, inclusiv agenţi economici si instituţii publice, 

în perioada aprilie-octombrie

Nr.
crt.

Locul de amplasare a punctului de 
colectare

Adresa utilizatorilor 
deserviţi

Număr de persoane 
deservite

Frecvenţa de colectare

Odată pe săptămână Odată la două 
săptămâni

1 Străzile din satul Ditrău 3950 X

2 Străzile din satul Jolotca 550 X
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Anexa nr. 4 la Caietul de sarcini

Graficul de colectare a deşeurilor municipale sortate 

de la utilizatori inclusiv agenţi economici si instituţii publice

Nr.
crt.

Locul de amplasare a 
punctului de colectare

Adresa
utilizatorilor

deserviţi

Număr de 
persoane 
deservite

Intervalul dintre două colectări succesive

Hârtie/carton Metal Sticlă Material
plastic Biodegradabile Nereciclabile

1 Adresa de domiciliu al 
utilizatorilor

4500 lunar Trimestrial Trimestrial Lunar De 2 ori pe 
lună

2 Sediul persoanelor 
juridice

69 lunar Trimestrial Trimestrial Lunar De 2 ori pe 
lună
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Anexa nr. 5 la Caietul de sarcini

Numărul de recipiente necesare pentru 
precolectarea deşeurilor municipale nesortate

Nr.
crt.

Locul de amplasare a punctului de colectare Număr de persoane 
deservite

Număr recipiente necesare
Volumul recipientelor şi 

unitatea de măsură
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Anexa nr. 6 la Caietul de sarcini

HARTA ZONEI DE DESERVIRE

1. sat Ditrău

2. sat Jolotca
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SAT JOLOTCA

NERALA NR. 2 JOLOTCA j  \  

Cl ÂchRE TELECENTRU JOLOTCA-’;

LEGENDA ECHIPARE EtMUTARA

CAPTARI DE.

, CIMITIR JOLOTCA

STAŢIE DE POMPARE A APS POTABILE

'"BAR
''BISERICA ROMANO CATOLICĂ JOI 
''PAROHIA ROMANO CATOLICĂ 
'-CĂMIN CULTURAL REŢEA MAJORA OE CANALIZARE A APELOR UZATE IN SISTEM UNITAR

STAŢIE OE POMPARE A APEI UZATE

STAŢIE OE EPURARE A APEI UZATE

TELECOMUNICAŢII

CENTRALA TELEFONICA MANUALĂ

REŢELE MAJORE OE RADIO, TV, CTAV

3. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

STAŢII ŞI POSTURI TRANSFORMARE

: CABINĂ METALICĂ

LINIE ELECTRICA AERIANA 20 KV PROPUSA 
PENTRU OEVAERE

REŢELE MAJORE DE RADIO. TV, CTAV

Q j  STAŢIE OE REGLARE MĂSURĂ PREDARE SRMP 

| | STAŢIE OE REGLARE MĂSURĂ SRM

I ■—  li - | REŢEA OE GAZE REPARTIŢIE 

t- - t r -  REŢEA MAJORA DC GAZE EKSTRI8UŢIE

CERINŢA

COMUNA DITRAU
SEMNĂTURA

PLAN URBANISTIC GENERAL 
COMUNA OITRAU 

TOulpUPSoc REGLEMENTA» 
URBANISTICE ECHIPARE EDILITARA 
SAT JOLOTCA ZONA NORO ESTICĂ









Breviarul de calcul nr. 1

Anexa nr. 6

la caietul de sarcini

Determinarea cantităţii medii zilnice 
de deşeuri municipale, nesortate, 

generate într-o localitate

Determinarea cantităţii medii zilnice de deşeuri municipale generate 
într-o localitate se face cu relaţia:

Qmed. zi = N x Im x 0,001 [tone/zi] 
în care:
Qmed. zi - cantitatea medie zilnică de deşeuri municipale generate;
N - numărul de locuitori ai localităţii;
Im - indicele mediu de producere a deşeurilor menajere;
Im se stabileşte prin măsurători şi înregistrări statistice şi diferă 

de la o localitate la alta. Im pentru calcule globale, estimări etc. se 
poate lua: Im = 0,8 kg/locuitor/zi în mediul urban şi 0,15 kg/locuitor/zi 
în mediul rural.

Breviarul de calcul nr. 2

Anexa nr. 7

la caietul de sarcini

Volumul total de deşeuri municipale 
nesortate ce urmează a fi transportate

Determinarea volumului mediu maxim de deşeuri municipale nesortate V 
face cu relaţia:

V = 3 , 7 5 x N x I m  
în care:
N - numărul de locuitori deserviţi de punctul de precolectare 
Im - este indicele mediu specific de producere a deşeurilor menajere, 

specific pentru fiecare localitate. în lipsă se aplică Im = 3 litri/om/zi

Breviarul de calcul nr. 3

Determinarea numărului de recipiente 
pentru precolectarea deşeurilor municipale nesortate

Determinarea numărului de recipiente de precolectare M se face cu 
relaţia:

se

16





M = N x Im x Z /O,8 x C 
în care:
N - numărul de locuitori arondaţi punctului de precolectare;
Im - indicele mediu specific de producere a deşeurilor menajere, 

specific pentru fiecare localitate. în lipsă se aplică Im = 3 litri/om/zi.
Z - numărul de zile dintre două ridicări succesive ale deşeurilor 

municipale nesortate. Se ia în calcul un interval de 3 zile pentru perioada 
rece;

C - capacitatea recipientului folosit, în litri;
0,8 - coeficientul de încărcare a recipientului.

Breviarul de calcul nr. 4

Determinarea necesarului minim de mijloace 
de transport pentru colectarea 

şi transportul deşeurilor municipale

Pentru a putea participa la delegarea activităţii de colectare şi 
transport al deşeurilor municipale trebuie îndeplinită următoarea relaţie:
*T*

N x I (m)

ro
* S T *

unde:
N - numărul de locuitori din localitate;
Im - indicele mediu de producere a deşeurilor menajere ce se ia în 

calcul, fiind egal cu 0,8 kg/locuitor/zi în mediul urban şi 0,15 
kg/locuitor/zi în mediul rural, dacă la nivelul localităţii nu a fost 
stabilit prin măsurători şi înregistrări statistice un alt indice;

ro - greutatea specifică a deşeurilor menajere se ia egală cu circa 350 
kg/mc, dacă la nivelul localităţii nu a fost stabilită prin măsurători şi 
înregistrări statistice o altă greutate specifică a deşeurilor;

a(i) - numărul de utilaje de aceeaşi capacitate şi grad de compactare;
b(i) - capacitatea de transport a utilajului; [m3]
c(i) - gradul de compactare;
d(i) - numărul de curse efectuate/schimb;
e(i) - numărul de schimburi/zi.

Breviarul de calcul nr. 5

i=n
d S aţi) x b(i) x c(i) x d(i) x e(i) 

i = l

Determinarea necesarului minim de mijloace 
de transport pentru colectarea 

şi transportul deşeurilor stradale

Pentru a 
transport al

putea participa la delegarea activităţilor de colectare şi 
deşeurilor stradale trebuie îndeplinită următoarea relaţie

de
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S x I (s) i=n
---------^ E a(i) x b(i) x c(i) x d(i) x e(i)

ro i = l

unde:
S - suprafaţa stradală deservită; [m2]
I (s) - indicele mediu de producere a deşeurilor stradale luat în calcul 

de 175 kg/10.000 m 2/zi, dacă la nivelul localităţii nu a fost stabilit prin 
măsurători şi înregistrări statistice un alt indice;

a(i) - numărul de utilaje de aceeaşi capacitate şi grad de compactare;
b(i) - capacitatea de transport a utilajului; [mc]
c(i) - gradul de compactare;
d(i) - numărul de curse efectuate/schimb;
e(i) - numărul de schimburi/zi.

Utilajele destinate activităţilor de colectare şi de transport al 
deşeurilor stradale vor fi altele decât cele utilizate la activitatea de 
precolectare, colectare, transport şi depozitare a deşeurilor municipale, 
dacă se efectuează acest serviciu.
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Tabelul nr. 7

Anexa nr. 3

la caietul de sarcini

*  rp *

Lista deşeurilor de ambalaje 
ce urmează a fi reciclate/valorificate

Nr. 
crt. Denumire deşeu U/M

Cantitatea
(t)

Anul

20. . . 20. . . 20 . . .

1 Sticlă t

2 Plastic t

3 Hârtie, carton t

4 Metal t

5 Lemn t

6 Textile t

7 Anvelope t

n

* ST*





Tabelul nr. 8

Anexa nr. 1

la caietul de sarcini

Principalele date tehnice ale depozitului de deşeuri

Nr. 
crt. Specificaţii U/M Valoare

1 Suprafaţa depozitului km.

2 Numărul de celule pentru depozitarea deşeurilor buc

3 Durata de exploatare ani

4 Capacitatea de depozitare t

5 Staţie de epurare a apelor uzate buc.

6 Cantitatea finală de deşeuri eliminate t

7 Sistem de colectare şi evacuare a gazelor de depozit buc.

8 Căi de acces buc.

. . .

n
__________1

* ST*
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Tabelul nr. 9

Anexa nr. 2

la caietul de sarcini

Necesarul de mijloace auto şi utilaje 
specifice la depozitul de deşeuri

* Ţ *

Nr. 
crt. Specificaţii U/M Cantitate

1 Buldozer buc.

2 Autocompactor buc.

3 încărcător frontal buc.

4 Autobasculantă buc.

5 Autospecială PSI buc.

6 Tocător deşeuri buc.

n

*ST*
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