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,rCu privire la aprobarea Regulamentului de
salubrizare Si men(inerea ordinii sanitare
pe teritoriul or.Vatru"

I

I

\

Con

in temeiul afi. 14 aln.2lit.m) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din28.12.2006
,,Privind administralia public[ locald", Consiliul orlqenesc Vatra

DECIDE:

1. Se aprobd Regulamentul de salubrizare qi menlinerea ordinii sanitare pe teritoriul
oragului Y atra (anexa).

2. Prezentul Regulament va fi adus la cunoqtin![ tuturor persoanelor cointeresate, iar
perso anelor responsabile - contrasemndtur[.

3. Controlul respectirii prezentului regulament se pune in sarcina primarului oragului

nr.7,7.1

Stan Sergiu

Lavric Cristinah1,o"pvta



Anexd
la decizia Consiliului or. Vatra

nr. 7.7.1 din 09.1 2.2016

REGULAMENTUL
cu privire Ia salubrizarea teritoriului si menlineres ordinii sanitare

pe teritoriul oragului Vatra I

l. Dispozilii generale

1.1 Regulamentul cu privfue la salubrizarea teritoriului qi menfinerea ordinii sanitare pe
teritoriul oraqului Yatra este intocmit in scopul asigurdrii aplicarii mdsurilor de ordine sanitard in
oragulVatra.

1.2 Prezentul Regulament este elaborat in conformitate cu Codul Civil al RM rn. ll07-
X\I din 06.06.2002, Codul Contravenlional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din24.10.2008,
Lesea privind administrafia publicd locald nr. 436 -XVI din 28.12.2006; Legea serviciilor
publice de gospoddrie comunald ff. 1402 din 24.10.2002 care stabilesc cerinfe pentru
men{inerea, curd}eniei qi amenajdrii teritoriului oragului Vatra, obligatorii pentru organiza[Ii,
intreprinderi, institulii, indiferent de formd de proprietate, pentru persoane juridice Si frzice, care
sunt proprietari, sau beneficiari de terenuri situate in oraq, clddiri gi edificii, care detin aceste
obiecte inbaza dreptului de gestiune economicd sau administrare operativd.

2. No(iuni de bazd

2.1 in prezentul Regulament se folosesc urmdtoarele notiuni:

Salubrizarea teritoriului - curdfirea teritoriilor de deqeuri, colectarea gi utilizarea
degeurilor solide.

DeSeuri menajere - degeuri provenite din activitdli casnice ge de consum;
Deseuri lichide - deqeuri in formd lichid[, inclusiv apele uzate, dar exclusiv nlmolurile;
DeEeuri din demoldri Ei construclii - degeuri rezultate in urma demol[rii sau construirii

clidirilor- goselelor gi a altor obiective industriale ori civile, care nu sunt incadrate ca deqeuri
periculoase;

Platourile cu containere - este o zond special amenajatd pentru colectarea qi depozitarea
temporarr a deqeurilor cu instalarea numdrului necesar de containere;

Transportarea deSeurilor - descdrcarea degeurilor din containere in auto speciale,
curatirea teritoriului de degeuri qi transportarea lor la locul autorizat;

Spoliile verzi - spalii ce includ o comunitate de plante lemnoase, arbugti gi iarb[;
Teritoriul din curte - teritoriu adiacent casei de locuit de uz public, limitat prin

cladiri locative, edificii sau ingrddirii. in interesul locatarilor pe acest teritoriu se amplaseazd
terenuri pentru copii, locuri pentru odihn[, uscarea albiturilor, parcarea auto, spalii verzi gi alte
obiecte de uz comun.

Teritoriul agentului economic - o parte a teritoriului oragului Yatra, cu o anumitd
suprafald, hotare, agezare) statut, destinafie, care se afld in proprietate, administrare sau
folosinl5 la agent economic.

Terenul aferent - teritoriul aferent clddirilor, construcfiilor, edificiilor, unitatilor
comerciale, instituliilor qi organizaliilor, instituliilor publice .. r. uflA in proprietate, folosinli gi
arendi la persoanele fizice sau juridice.

3. Responsabilii pentru organizarea Si efectuarea lucrdrilor de salubrizare Si amenajare a
teritoriilor situate pe teritoriul orasului Vatra

3.1 Obligaliuni pentru organizarea qi/sau efectuarea lucrbrilor pentru salubrizarea qi
lntrelinerea teritoriilor iqi asumd:



- pentru salubrizarea qi ?ntrelinerea locurilor efectu[rii lucrdrilor de terasamenr. ,leconstrucfii, pentru reparalia qi intrelinerea drumurilor gi trotuarelor, lucrarilor;;;;il;; "'
relelelor inginereqti 

.9i de comunicalii, lucrdrilor pentru reparalia faladelor qi altor elemenreconstructive, clddirilor qi edificiilor, instalarea 
- 

mijloacelor tehnice, precum gi teritoriulaferent: beneficiarii qi executorii de lucr[ri;
- pentru intrelinerea clddirilor, edificiilor gi obiectelor de infrastructurd: proprietarii.

beneficiarii unitalilor indicate, dac[ nu sunt stipulate alte condilii in contractul de arendd;- pentru salubrizarea qi intrefinerea locurilor de comer! ambulant, teritoriilor aferenteobiectelor comerciale se fac responsabili proprietarii, beneficiarii unitdlilor comerciale;- pentru salubrizarea qi intrelinerea teritoriilor de acces qi ieqire ale staliilor dealimentare, stafiilor de deservire tehnicd, spbldtoriilor auto, complexelor auto de alimentare giteritoriilor adiacente : proprietarii, beneficiarii ace stor unitafl ;- pentru salubrizarea gi intrefinerea teritoriilor agenlilor economici gi teritoriuluiadiacent sau pind la hotarele vecine: agentul economic, in proprietatea, folosinla cdruia se afld
acest teritoriu, dacd nu sunt stipulate alte condilii in contractul de arenda;- pentru salubrizarea qi intrefinerea teritoriilor private qi teritoriilor adiacente din parteadrurrurilor : proprietarul obiectir,,ului privat respectiv;

- pentru intrelinerea spaliilor verzi, amplasate in limitele figiilor de ramificalie aledrumurilor gi cdilor ferate, liniilor electrice, liniilor de comunicalii, conductelor de petrol,gazoductelor gi altor conducte: proprietarii, posesorii drumurilor' qi .aito," ferate, liniilorelectrice, liniilor de comunicagii, gazoductelor ii ulto, conducte.

4. Salubrizarea teritoriului

4'1' Persoanele juridice' agenlii economici, care activeazd pe teritoriul oraqului yatra,
persoanele fizice sunt obligali sd efectueze salubrizarea obiectelor qiteritoriilor aferente.4'2'}n scopul antrenarii tuturor colectivelor de muncd gi locuitorilor oraqului vatra inactivitatea de salubrizare a ora$ului vatra, se stabileste ziua de vineri a fiecdrei sdptdntini ca zide efectuare a salubriz[rii teritoriului oraqului Vatra.

- Instituliile publice gi agenfii economici, indiferent de forma organizatorico -juridicd, vorlua mdsuri in vederea pregdtirii colectivelor de muncd pentru desfbqurarea acfiunilor desalubrizare gi amenajare.
4'3' rn perioada cdderii frunzelor organizallile responsabile pentru curilarea teritoriilorconform sectoarelor intdrite, efectueazd, curdlirea gi indep[rtarea frunzelor cdzute, cudepozitatea lor in locurile desemnate de cdtre Regia Comunal Locativd Vatra.
4'4'La efectuarea lucrdrilor de construcfie gi reparajie a spaliilor locative in casele cumulte apaftamente proprietarul sau locatarul ur^"uri s6 asigure colectarea gi transportareadegeurilor pe cont propriu.
4'5' Deqeurile vor fi depozitate numai in locurile special amenajate, in containerele deacumulare a deqeurilor.
4.6. intreprinderile

efectudrii sdp[turilor sau
inveliqurile deteriorate.

Se interzice :

responsabile de relelele inginereqti ordgeneqti, antreprenorii in cazul
executdrii lucr[rilor de terasament sunt obligali sd restabileascd

- depozitarea deqeurilor in locurile neautorizate;

- supraincdrcarea containerelor cu deqeuri menajere gi gunoi;

- aruncarea in urne 9i containere a degeurilor lichide, nisip, deqeurilor medicale,materiale de construclii voluminoase, cdrbune nestins sau carburanfi;- instalarea containerelor pe parteacarosabil5, pe gazoane, spafii verzi qi prin arcuri depe ling[ case;



- depoziEcr1:lrta cuosabild a drumurilor, pe trotuare, pe gazoane, a zdpezii care a
fost curdfatii dh ffiriile curfilor, drumurilor de acces, teritoriilor intreprinderilor,
organizatiilor, gmilelm, rmit5!ilor comerciale;

- depozilarca @rnilor de construcfie, nisip, materiale de construcfie pe teritoriul
adiac ent, pe ryqii prblice;

- descfocarea degeurilor lichide sau a murddriilor pe trotuare sau pe carosabil gi pe
teritoriul din crntea blocurilor;

- ingroparea gi arderea gunoiului.

.5. Salubrizarea sectoarelor private:

5.1 in conformitate cu legislalia in vigoare obligaliunile pentru menlinerea ordinii gi
curdleniei in gospoddriile private se pune in sarcina beneficiarilor, drepttrile cdrora sunt
stabilite in modul prevf,zut de lege.

5.2. Proprietarii caselor individuale de locuit sunt obligali sa depoziteze degeurile
menajere in containere speciale pentru a asigura evacuarea in termen a acestora;

5.3 Serviciile pentru transportarea degeurilor menajere solide sunt asigurate de cdtre
Regia Comunal Locafiva Vatra inbaza unui contract incheiat cu beneficiarul.

5.4. Pentru salubrizarea curlilor din blocurile locative sunt responsabile Asocialiile
proprietarilor de locuinle privatuate gi Regia Comunal Locativd Vatra, c[rora proprietarii
apartamentelor le-au incredinlat funcliile de administrare asupra blocurilor locative in modul
stabilit.

6" Curdlirea teritoriului oragalui Vatra tn perioada de iornd

6.1. Curdlirea in perioada de iarnd a carosabilului gi a drumurilor de acces se
efectueazd. ln conformitate cu cerinlele prezentului Regulament.
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6.2 I. M ,,Regia Comunal Locativd Vatra" este responsabild
drumurilor locale din raza oragului Yatra gi urmeazd sd asigure livrarea,
depozitarea materialelor antiderapante.

6.3. Trotuarele, teritoriul din curli ;i drumurile de acces urmeazd
zdpadL gi gheafd. in cat de gheluq se efectueazd prelucrarea cu nisip.

7. Rqonsabilitstea pentru tncdlcareu Regulamenutlui cu privire la sslubrizarea
teritoriului gi menlinereu ordinii sanitare pe teritoriul orasului Vatra

7.1 Riispunderea pentru incdlcarea prezentor Reguli se stabilegte prin Codul
Contrave{bml al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24-10-2008 gi alte acte normative in
vigoare.

fipta*'a Lavric Cristina


