SANCȚIUNI ȘI CONTRAVENȚII

Cuantumul amenzii
Nr.
crt.

Descrierea faptei care intră sub incidența
sancțiunii

Pentru
persoane
fizice
(lei)

Pentru
persoane
fizice
autorizate
(lei)

Pentru persoane
juridice
(lei)

Sancțiuni pentru utilizatorii serviciilor de salubrizare conform Regulamentului Serviciului de Salubrizare în
Județul Dolj
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Abandonarea sau depozitarea deşeurilor
municipale pe spațiile verzi, căile de
comunicație, în locurile publice sau în alte
locuri decât cele special amenajate.

100 – 200

500 - 1.000

500 - 2.500

Neîncheierea contractelor de către
utilizatorii non-casnici cu operatorii autorizați
pentru colectarea şi transportul deşeurilor
municipale.

-

100 - 1.000

500 - 2.500

Descărcarea directă a reziduurilor menajere
în recipientele de precolectare (containere,
pubele) fără strângerea lor prealabilă în pungi
de plastic închise.

25 - 50

50 -500

250 – 1.000

100 - 200

200 - 500

500 – 1.000

Depunerea în recipientele de precolectare a
deșeurilor municipale de pe platformele
amenajate pe domeniul public, de deșeuri
animaliere (dejecții, cadavre de
animale/păsări), deșeuri de
construcții/demolări, deșeuri vegetale,
deșeuri periculoase etc.

200 – 1.000

500 – 1.500

1.000 – 2.500

Neasigurarea sau obstrucționarea/blocarea
căilor de acces către platformele de colectare
pentru mijloacele de transport ale
operatorilor.

100 - 200

200 - 500

500 – 1.000

Depozitarea deșeurilor pe platformele de
colectare în afara recipientelor și
nemenținerea curățeniei pe platforme.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Depozitarea materialelor de construcții pe
domeniul public sau privat al localității, fără
aprobarea prealabilă a administrației publice
locale.
Blocarea gurilor de canal prin depozitarea de
deșeuri, pământ sau moloz rezultate din
deșeurile de construcții.
Organizarea necorespunzătoare a șantierelor
de construcții prin lipsa de împrejmuire,
nemenținerea curățeniei, necurățarea roților
de la mijloacele de transport la ieșirea din
șantier, lipsa plăcuței indicatoare cu
denumirea obiectivului, identificarea
constructorului și durata lucrării.
Utilizarea recipientelor pentru deșeuri
reciclabile în alte scopuri decât cele pentru
care sunt destinate.
Deteriorarea și/sau sustragerea
recipientelor/părți ale acestora, aflați în
punctele de precolectare.

50 - 100

200 – 1.000

1.000 – 2.000

50 - 100

200 – 1.000

1.000 – 2.000

-

500-1.000

1.500-2.500

100 - 200

250 – 1.000

500 – 2.000

-

250 – 1.000

500 – 2.000

100 - 200

250 – 1.000

500 – 2.000

100 - 500

200-500

1.000-2.000

500 – 2.000

Folosirea recipientelor de colectare de pe
platformele de precolectare aferente
asociațiilor de proprietari/locatari de către
utilizatorii non-casnici.
Folosirea recipientelor de colectare a
deșeurilor reziduale, de pe platformele de
precolectare aferente asociațiilor de
proprietari/locatari, de către persoanele
fizice sau juridice rezidente la case.

Folosirea platformelor de precolectare
amenajate pe domeniul public al localității de
către persoanele nerezidente, nearondate
respectivului punct de colectare.

2

Sancțiuni pentru utilizatorii serviciilor de salubrizare conform legislației în vigoare
Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor,
art. 14 alin. 1 coroborat cu art.61 alin.1 lit.a

15.

3000 - 6000

Producătorii și deținătorii de deșeuri sunt

20.000–40.000

20.000–40.000

/obligați să colecteze separat cel puțin
următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal,
plastic și sticlă.

Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor,
art.22 alin.1 coroborat cu art.61 alin.1 lit.a

16.

Producătorul de deșeuri sau, după caz, orice
deținător de deșeuri are obligația de a efectua
operațiunile de tratare în conformitate cu
prevederile art. 4 alin. (1)-(3) și art. 20 sau de a
transfera aceste operațiuni unui operator
economic autorizat care desfășoară activități de
tratare a deșeurilor sau unui operator public ori
privat de colectare a deșeurilor.

3.000 – 6.000

20.000- 40.000 20.000- 40.000

3.000 – 6.000

20.000- 40.000 20.000- 40.000

Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor ,
art.27 alin.1 coroborat cu art.61 alin.1 lit.a

17.

Producătorii și deținătorii de deșeuri
periculoase, inclusiv comercianții și brokerii care
pot intra fizic în posesia deșeurilor au obligația
să nu amestece diferitele categorii de deșeuri
periculoase cu alte categorii de deșeuri
periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori
materiale.
Legea 101/2006 serviciului de salubrizare a
localităţilor, art.30 alin.4

18.

Constituie contravenție 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.
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1.500 - 3.000

1.500 - 3.000

1.500 - 3.000

Legea 101/2006 serviciului de salubrizare a
localităţilor , art.30 alin.6 coroborat cu art.24
alin.6 lit.d

19.

Constituie contravenție și se sancționează cu
amendă încălcarea dispozițiilor art. 24 alin. (6)
lit. d) (membrii comunităților locale, persoane
fizice sau juridice, au, în calitatea lor de
utilizatori direcți sau indirecți ai serviciului de
salubrizare, obligația să asigure precolectarea
separată, în recipientele asigurate de operatorul
serviciului, distinct inscripționate și amplasate în
spații special amenajate, a deșeurilor pe care leau generat în propria gospodărie sau ca urmare
a activităților lucrative pe care le desfășoară)
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100 - 300

100 - 300

100 - 300

