Anexa nr. 1
la decizia Consiliului comunal Lozova
nr. 01/41 din 23 februarie 2018

REGULAMENTUL
privind lucrările de salubrizare în comuna Lozova
I. Dispoziţii generale
Articolul 1
1.1.
Regulamentul privind lucrările de salubrizare în comuna Lozova (în continuare
Regulamentul) este elaborat în scopul asigurării salubrităţii în comuna Lozova.
1.2.
Prevederile Regulamentului sunt obligatorii pentru toate asociaţiile, întreprinderile
industriale, de transport, construcţii, comerciale, de alimentaţie publică, deservire socială,
comunicaţii, precum şi pentru instituţiile de învăţământ, cele medicale, de cultură, de
sport, întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ, cooperativele pentru
construcţii de locuinţe şi garaje, asociaţiile de proprietari de locuinţe privatizate, asociaţiile
de coproprietari în condominiu, fondul departamental, proprietarii caselor de locuit
particulare şi agenţii economici din teritoriul comunei Lozova.
1.3.
Sistemul pentru salubrizarea localităţii prevede salubrizarea şi amenajarea teritoriilor,
precolectarea, colectarea, transportarea, acumularea, neutralizarea şi depozitarea
deşeurilor.
1.4.
Sistemul de gestionare a deşeurilor stipulează evacuarea sistematică a deşeurilor menajere
şi de producţie ale agenţilor economici din teritoriu cu o periodicitate stabilită prin
prezentul Regulament, cu folosirea transportului care garantează condiţiile sanitare
necesare, conform unui grafic stabilit.
1.5.
Deşeurile rezultate în urma efectuării lucrărilor de construcţie, reparaţie, reconstrucţie a
apartamentelor, blocurilor locative, obiectivelor de menire social-culturală şi industriale
sunt evacuate pe cont propriu de către locatari, persoane fizice şi juridice cu transportul, în
locurile special destinate pentru aceasta.
1.6.
Colectarea deşeurilor, curăţarea terenurilor aferente de către persoanele fizice şi juridice se
efectuează zilnic şi obligatoriu;
1.7.
Evacuarea deşeurilor menajere şi de producţie pe teritoriul comunei Lozova pentru
colectare, în afară de terenurile cu destinaţie specială, este strict interzisă
1.8.
Regimul de evacuare a deşeurilor menajere şi de producţie este următorul:
- evacuarea deşeurilor din gospodării - o data la 2 saptamîni conform unui grafic
prestabilit, indiferent de temperatura aerului exterior;
- evacuarea deşeurilor menajere şi de producţie va avea loc de la orele 8.00 pina la orele
17.00.
1.9. Se interzice depozitarea mărfurilor, lăzilor, ambalajelor şi a altor obiecte pe terenurile
adiacente chioşcurilor, tarabelor, magazinelor, oficiilor şi altor obiective de menire socială.
1.10. Până la încheierea contractului de evacuare a deşeurilor, părţile contractante, în conlucrare
cu administraţia publică locală, sunt obligate să amenajeze (să deţină) terenuri pentru
containerele de acumulare a deşeurilor.
1.11. Se interzice amplasarea anunţurilor şi reclamelor la staţiile de aşteptare a transportului
public şi privat, pe piloni, arbori.
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preselectare - selectarea prealabilă a deşeurilor printr-un examen, înainte de selectarea
definitivă a acestora;
precolectare - activitatea care se efectuează până la colectarea şi ridicarea deşeurilor de
către serviciul de salubrizare. Precolectarea regrupează toate operaţiunile necesare pentru
evacuarea deşeurilor din locuinţe pînă la locul de ridicare a deşeurilor de către serviciul de
salubrizare;
colectare - colectarea deşeurilor, inclusiv sortarea şi stocarea preliminară a acestora, în
vederea transportării la o instalaţie de tratare;
colectare separată - colectarea în cadrul căreia un flux de deşeuri este păstrat separat în
funcţie de tipul şi natura acestora cu scopul de a facilita tratarea specifică a lor;
gestionare - colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv
supravegherea acestor operaţii şi îngrijirea zonelor de depozitare după închiderea acestora;
operatori (prestatori) - persoane juridice care au competenţa şi capacitatea de a
fumiza/presta servicii de salubrizare utilizatorilor în condiţiile stabilite de autorităţile
administraţiei publice locale, în temeiul prezentului Regulament şi care asigură nemijlocit
administrarea şi funcţionarea sistemului de salubrizare;
utilizatori (consumatori) - persoane juridice sau fizice care beneficiază de serviciile de
salubrizare prestate pentru necesităţi proprii sau publice pe baze contractuale obligatorii;
deratizare - operaţie sanitară de stârpire a şoarecilor şi şobolanilor;
dezinsecţie - acţiune de distrugere a insectelor dăunătoare (transmiţătoare de boli).
slaiuri - canal de scurgere a apelor pluviale de pe carosabil;
trotuar tehnic - partea drumului rezervată pentru necesităţi tehnologice;

III. Principiile de activitate ale serviciilor de salubrizare din comuna
Lozova
Articolul 3
Organizarea şi funcţionarea serviciilor de salubrizare din comuna Lozova trebuie să se
realizeze pe baza următoarelor principii:
- protecţia sănătăţii populaţiei;
- responsabilitatea faţă de cetăţeni;
- protecţia mediului (fără a crea riscuri pentru apă, aer, sol, faună sau floră; fără a crea
disconfort din cauza zgomotului şi a mirosurilor, şi a afecta negativ peisajul sau zonele de
interes special);
- asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului;
- tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi costul real al serviciului prestat;
- nediscriminarea şi egalitatea de tratament pentru utilizatori;
- transparenţa, consultarea cu cetăţenii privind luarea de decizii ce ţin de prestarea serviciului;
administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor
administrativ-teritoriale şi a banilor publici;
securitatea serviciului;
asigurarea concurenţei loiale;
- dezvoltarea durabilă.
IV. Executorii principali ai acţiunilor de salubrizare a teritoriului comuna
Lozova
Articolul 4
4.1. Sector de Amenajare din cadrul Primăriei comunei Lozova se obligă:
- să efectueze salubrizarea mecanizată şi manuală a străzilor, drumurilor, trotuarelor tehnice şi
trotuarelor aferente acestora, locurilor de uz orăşenesc (comun), inclusiv a locurilor de
staţionare a transportului public şi a celui privat;
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4.3.

salubrizarea şi amenajarea terenurilor libere apărute în urma demolării imobilelor aflate în
gestiune;
stropirea şi spălarea în perioada de vară a străzilor din interiorul cartierelor;
efectuarea în perioada de iarnă a lucrărilor de salubrizare conform capitolului VI al
prezentului regulament.

întreprinderea Municipală „ServCom” Lozova va asigura executarea următoarelor
lucrări:
- colectarea şi transportarea deşeurilor menajere de la camerele de acumulare a deşeurilor şi
din containerele de pe terenurile de acumulare a deşeurilor, inclusiv deşeuri menajere
acumulate pe teritoriile acestora sau împrăştiate în urma încărcării mecanizate, de la
blocurile locative, cămine, sectorul particular, precum şi de pe teritoriul instituţiilor,
întreprinderilor şi altor agenţi economici din comuna Lozova, în baza contractelor încheiate
(iar în cazuri excepţionale de facto);
- reparaţia curentă a containerelor şi schimbarea celor deteriorate, vopsirea containerelor cu
vopsea chimică rezistentă nu mai puţin de două ori pe an (primăvara şi toamna), spălarea lor
pe timp de vară o dată în zi şi dezinfectarea după fiecare evacuare a deşeurilor, indiferent de
locul amplasării, cu excepţia celor ce aparţin agenţilor economici şi proprietarilor caselor
particulare;
- numărul de containere pe fiecare teren de acumulare a deşeurilor menajere trebuie să
corespundă volumului de acumulare conform normelor stabilite şi numărului de locatari,
prezentat de către gestionarii fondului locativ, precum şi volumelor prevăzute în contractele
încheiate cu agenţii economici;
- încheierea de contracte cu privire la transportarea deşeurilor menajere solide cu toţi
gestionarii fondului locativ, proprietarii caselor particulare, instituţii, întreprinderi şi alţi
agenţi economici, indiferent de forma lor de proprietate;
- întocmirea şi corectarea graficului de rută concomitent cu modificările condiţiilor de
activitate;'
- asigurarea respectării întocmai a graficului aprobat de către autorităţile publice locale.
- va asigura gestionarea si salubrizarea Cimitirului şi a teritoriilor adiacente acestora.

V. Lucrările de întreţinere şi salubrizare în perioada estivală
Articolul 5
5.1
După căderea ploilor este obligatorie scoaterea murdăriei aduse de apele pluviale;
5.2
Salubrizarea trotuarelor şi a străzilor principale.
- salubrizarea camerelor şi terenurilor de acumulare a deşeurilor menajere se efectuează
conform graficelor de evacuare a deşeurilor.
5.3
Salubrizarea parcurilor, havuzurilor, aleilor, scuarurilor, gazoanelor şi trotuarelor adiacente.
Stropirea aleilor, scuarurilor, gazoanelor şi trotuarelor se efectuează odată cu curăţarea
acestor teritorii.
5.4
Se permite salubrizarea pe întreg teritoriul comunei a trotuarelor, drumurilor, scuarurilor,
spaţiilor verzi, gazoanelor şi aleilor (de cutii de chibrituri, ţigări, ambalaje şi frunze).
Salubrizarea se efectuează de către întreprinderi şi organizaţii, conform hotarelor stabilite
pentru fiecare dintre ele.
5.5
Frunzişul colectat de pe trotuare, drumuri, străzi, alei şi alte teritorii se va depozita în
locurile special stabilite de către primărie;
5.6
In perioada căderii frunzelor, agenţii economici sunt obligaţi să adune şi să evacueze
frunzişul acumulat zilnic, de pe teritoriile adiacente obiectivelor gestionate.
VI.
Lucrările de întreţinere şi salubrizare în perioada de iarnă
Articolul 6
6.1
Curăţarea zăpezii de pe partea carosabilă, trotuare şi de pe teritoriul staţiilor de aşteptare a
transportului urban în comun se efectuează după cum urmează în tabel:
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lângă chioşcuri, buticuri, tarabe, pavilioane de comerţ - câte 1-2 pubele sau coşuri pentru
gunoi;
pe aleile din parcuri, scuaruri - câte o pubelă sau coş pentru gunoi la o distanţă de 50 m şi
lângă fiecare bancă câte 1-2 pubele sau coşuri de gunoi.
Pubelele sau coşurile pentru gunoi vor fi curăţate de zilnic, iar la necesitate, vor fi spălate şi
dezinfectate.
Pentru acumularea deşeurilor menajere, pe teritoriul întreprinderilor, organizaţiilor,
instituţiilor de învăţământ, cele medicale, de cultură, sport, al blocurilor locative ale
întreprinderilor municipale, asociaţiilor proprietarilor de locuinţe privatizate, cooperativelor
pentru construcţii de locuinţe, cooperativelor pentru construcţii de garaje şi pe teritoriul
sectorului privat, Î.M „ServCom” Lozova i se va repartiza un teren special, pe care vor fi
instalate containere speciale.
Containerele vor fi reparate şi întreţinute într-o stare sanitară corespunzătoare. Pe măsură ce
containerele se vor umple, acestea vor fi transportate la punctul de acumulare a deşeurilor.
La necesitate, containerele se curăţă şi se dezinfectează.
Procurarea, instalarea şi întreţinerea pubelelor sau coşurilor pentru gunoi se efectuează de
către agenţii economici cu orice formă de proprietate menţionaţi în pct. 4.2.
întreţinerea camerelor de gunoi în blocurile locative se asigură de către întreprinderile de
gestionare a fondului locativ, indiferent de forma de proprietate.
Se interzice transportul pe străzile comunei Lozova, a betonului, nisipului şi altor materiale
friabile, în transport neechipat.

7.2
7.3

7.4
7.5
7.6
7.7

7.8
7.9

7.10

7.11

7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18

7.19

Se interzice:
pe, străzi, trotuare, alei, parcuri şi alte locuri publice depozitarea materialelor de construcţie,
cu excepţia cazurilor când teritoriul este îngrădit conform autorizaţiei de construire;
păstrarea şi depozitarea ambalajelor.
Se interzice în timpul curăţării părţii carosabile a drumurilor, trotuarelor, aleilor şi
altor locuri publice:
aruncarea gunoiului, noroiului, zăpezii şi a altor deşeuri în fântânile pluviale şi de
comunicaţii;
colectarea gunoiului sub tufari şi copaci, pe gazoane şi florării, precum şi în receptoarele de
apă pluvială, şi în alte fântâni ale reţelelor tehnice.
Gunoiul acumulat în urma salubrizării străzilor şi curţilor, deşeurile de construcţie trebuie să
fie ambalate şi transportate obligatoriu de către întreprinderile, organizaţiile şi asociaţiile
care deservesc teritoriul respectiv sau agentul economic care efectuează lucrările de
reparaţie, conform subpunctelor 4.1 -4.3.
Transportarea obiectelor voluminoase de provenienţă casnică se efectuează de către I.M
„ServCom” Lozova, la cererea întreprinderilor, organizaţiilor, asociaţiilor care deservesc
teritoriul respectiv, conform subpunctelor 4.1 - 4.3.
Se interzice depozitarea, în locurile neautorizate, a deşeurilor industriale, menajere, arderet
deşeurilor de orice provenienţă.
Se interzice arderea gunoiului şi a frunzelor de pe străzi, în parcurişi în curţile blocurilor dt
locuit.
Se interzice parcarea, spălarea şi repararea transportului auto pe străzi, trotuare, alei şi îr
interiorul cartierelor, cu excepţia locurilor repartizate pentru parcare.
Se interzice instalarea gardurilor în jurul blocurilor de locuit.
Şantierele de construcţie se îngrădesc doar după obţinerea autorizaţiei de construcţie de k
organele abilitate.
Se interzice comerţul în locurile neautorizate.
Se interzice agenţilor economici, întreprinderilor, organizaţiilor, asociaţiilor, cooperativelo
şi persoanelor fizice lipirea de avize pe garduri, piloni, copaci, pereţii şi uşile clădirilor ş
blocurilor de locuit, în lipsa autorizaţiei respective, cu excepţia locurilor special amenajaţi
(panouri informative).
întreprinderile, organizaţiile, ministerele, asociaţiile, cooperativele, agenţii economici
indiferent de forma de proprietate, inclusiv proprietarii caselor particulare, sunt obligaţi s;

9.9
9.10

lipirea, scrierea sau expunerea de afişe sau anunţuri în alte locuri decât cele permise;
menţinerea unor firme sau reclame deteriorate, inestetice, incomplete sau depăşite pe
faţadele sau acoperişurile imobilelor, în vitrinele magazinelor sau amplasate pe străzi;
9.11 abandonarea pe domeniul public şi privat al oraşului a vehiculelor, rulotelor, containerelor, £
caroseriilor sau a părţilor din vehicule sau utilaje;
9.12 ocuparea anumitor suprafeţe din domeniul public în vederea instalării de schele pentru
reparaţii, devierea circulaţiei pietonale sau rutiere impusă de executarea lucrării, fafi
autorizaţii din partea administraţiei publice locale;
9.13 ruperea sau degradarea indicatoarelor de circulaţie, a tăbliţelor şi a indicatoarelor;
9.14 degradarea grătarelor, căminelor, recipientelor de canal stradal aferente reţelelor tehnico edilitare aflate în domeniul public;
9.15 neînchiderea cu capace, grătare a căminelor, recipientelor de canal stradal aferente reţeleloi
tehnico - edilitare;
9.16- astuparea gurilor de scurgere stradale cu nisip, gunoi, reziduuri sau cu alte materiale, precum
şi scoaterea bordurilor;
9.17 executarea de planuri înclinate din beton, asfalt sau alte materiale, precum şi scoaterea
bordurilor sau realizarea de pante pentru urcarea autovehiculelor pe trotuar;
9.18 blocarea locurilor pentru parcare, a trotuarelor şi carosabilului cu lanţuri, cabluri sau alte
materiale, fără acordul administraţiei publice locale, precum şi murdărirea clădirilor,
gardurilor şi a platformelor parcărilor prin inscripţionare;
9.19 depozitarea grămezilor de zăpadă în amestec cu material antiderapant (sare, nisip etc.),
rezultate din activitatea de deszăpezire, pe zonele verzi, garduri vii, alveole stradale plantate
cu arbori;
9.20 defrişarea arborilor sau arbuştilor în lipsa autorizaţiei;
9.21 sustragerea de către persoane a puieţilor ori lăstarilor, care au fost tăiaţi sau defrişaţi, £
arborilor doborâţi drept rezultat al declanşării fenomenelor meteorologice periculoase sau
vătămarea, defrişarea arborilor şi arbuştilor fără autorizaţia organelor de mediu;
9.22 distrugerea prin orice mijloace sau degradarea arborilor, puieţilor, lăstarilor;
9.23 schimbarea destinaţiei zonei verzi fără autorizaţie, folosirea neautorizată a terenurilor din
fondul forestier şi spaţiilor verzi;
9.24 păşunatul în parcuri, zone verzi şi în alte locuri unde nu este permisă creşterea animalelor,
cosirea fără autorizaţie a ierbii din parcurile şi grădinile publice, cositul neautorizat al ierbii
pentru fân şi păşunatul neautorizat pe terenurile fondului forestier, în perdelele forestiere de
protecţie şi în spaţiile verzi.
9.25 distrugerea de zone verzi sau degradarea zonelor verzi prin rupere, călcare, tăiere, circulaţia
şi parcarea vehiculelor pe terenurile fondului forestier şi în spaţiile verzi din afara
drumurilor publice şi în locuri interzise;
9.26 distrugerea zonelor verzi din cartiere, pentru amenajarea de grădini de legume şi zarzavaturi:
9.27 amplasarea şi utilizarea grătarelor, spălatul rufelor şi covoarelor, precum şi uscatul acestora
pe domeniul public şi privat al oraşului;
9.28 împrăştierea, aruncarea sau folosirea de substanţe chimice toxice sau momeli otrăvitoare pe
domeniul public şi privat al oraşului, acceptând desfăşurarea activităţilor de dezinfecţie.
dezinsecţie şi deratizare organizate de către autorităţile administraţiei publice locale;
9.29 neexecutarea lucrărilor de dezinsecţie, deratizare sau dezinfecţie de către persoane fizice sau
juridice, în conformitate cu programele, etapele, precum şi perioadele de execuţie a
lucrărilor stabilite şi organizate de către autoritatea administraţiei publice locale împreună cu
operatorul licenţiat de autoritatea de reglementare competentă;
9.30 spălarea autovehiculelor pe străzi, în râuri sau pe malurile acestora şi în alte locuri
neamenajate în aceste scopuri;
9.31 blocarea accesului utilizatorilor, precum şi al autovehiculelor ce aparţin operatorului, la
platformele de colectare a deşeurilor;
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