
 
 
 
        Anexa nr. 5 la Regulamentul Serviciului de salubrizare 
 
                                            
 

P rocedură 
privind monitorizarea, controlul şi sancţionarea 

 
 
 
Baza legală: 
 
- Legea nr. 101/2006, Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, Republicată; 
- Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, Republicată; 
- Legea nr. 211/2011, privind regimul deşeurilor, Republicată; 
- Ordonanţa nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor; 
- Regulamentul Serviciului public de salubrizare din judeţul Bistriţa-Năsăud; 
 
  Corpul de control, parte a aparatului tehnic al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud, 
este înființat în baza mandatului conferit de membrii Asociației pentru a exercita în 
numele și pe seama acestora activitatea de monitorizare, control, prevenţie și 
sancționare pe întreg lanțul utilizator-operator colectare-operator sortare. 
 
Corpul de control are atribuții cu privire la: 
 

− Verificarea respectării obligațiilor utilizatorilor serviciului, persoane fizice şi 
juridice, de separare corectă la sursă a deşeurilor şi predarea lor, în recipienţi 
diferiţi, pe 4 fracţii (deşeuri reziduale, deşeuri de pastic/metal, hârtie/carton şi 
sticlă), către operatorul de colectare şi transport al deşeurilor;  

− monitorizarea şi controlul în vederea prevenirii şi combaterii fenomenului de 
abandonare a  deșeurilor pe toata raza judeţului Bistriţa-Năsăud, atât pe 
domeniul public cât şi pe domeniul privat, incluzând malurile râurilor, zonele 
verzi şi zonele împădurite; 



 
− monitorizarea şi controlul îndeplinirii obligațiilor contractuale ale Operatorului 

de colectare și transport; 
− monitorizarea şi controlul îndeplinirii obligaţiilor contractuale ale Opreratorului 

CMID Tărpiu; 
− monitorizarea respectării prevederilor Regulamentului de Salubrizare al 

judeţului Bistriţa-Năsăud 
− Constatarea faptelor contravenționale săvârșite de utilizatori și aplicarea 

sancțiunilor contravenționale  
− Constatarea faptelor contravenționale săvârșite de operator(i) în teren cu 

privire la întreaga activitate operativă și aplicarea sancțiunilor 
contravenționale” 

 
I. Respectarea obligațiilor utilizatorilor serviciului, de separare corectă 

la sursă a deşeurilor şi predarea lor pe 4 fracţii către operatorul de 
colectare şi transport al deşeurilor.  
 

1. Cu ocazia colectării separate a deşeurilor municipale de la persoanele fizice, 
Corpul de control efectuează verificări prin sondaj a conţinutului recipenţilor special 
destinaţi fiecărui tip de deşeu. În cazul în care se regăsesc deșeuri neconforme se 
va proceda după cum urmează: 

a) Corpul de control are dreptul să verifice conținutul recipienţilor 
(pubelei/sacului), iar în cazul în care constată că în aceştia au fost depuse 
deșeuri neconforme, anunaţa utilizatorul printr-un stiker lipit pe recipient că 
deseurile colectate nu sunt selectate corespunzător şi încheie un proces-verbal 
de contravenţie sancţionând conform legislaţiei în materie, în forma prevăzută 
în Anexa nr. 1 la prezenta procedură.  

b) Reprezentanții corpului de control, în momentul constatării conținutului 
neconform al recipientului de colectare, vor dovedi acest fapt prin intermediul 
fotografiilor-martor, care vor avea înscrise data și ora la care au fost realizate; 

c) Se vor realiza fotografii care să demonstreze conținutul neconform al 
recipientului (pubelei/ sacului), și locația (minim două fotografii); 

d) În cazul verificării conţinutului recipienţilor, la constatarea neconformităţilor se 
va întocmi un proces-verbal de contravenţie în cadrul căruia se vor menţiona 



 
toate abaterile. În cazul în care utilizatorul refuză semnarea sau nu este de 
faţă în momentul constatării, agentul constator va proceda în conformitate cu 
prevederile legale. Procesul- verbal va fi înmânat, iar în subsidiar 
comunicat/transmis prin poştă cu confirmare de primire în conformitate cu 
prevederile legale, iar în terțiar, se va proceda la comunicarea procesului-
verbal prin afișare la poarta/ușa locuinței utilizatorului/sediul operatorului. 
Autorităţile publice locale, membre ale ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud, au 
obligaţia atât de a sprijini reprezentanţii corpului de control în identificarea 
utilizatorilor la care au fost constatate neconformităţi. 

e) În funcţie de gravitatea abaterilor constatate, reprezentanţii corpului de 
control vor individualiza tipul de sancţiune şi limitele acesteia. Astfel, abaterile 
pot fi sancţionate atât cu avertisment cât şi cu amendă care poate fi în 
cuantum cuprins între o valoare minimă sau maiximă, în conformitate cu 
prevederile legale şi prevederile Regulamentului Serviciului public de 
salubrizare din judeţul Bistriţa-Năsăud. 
 

2. Reprezentanţii corpului de control realizează controale inopinate  în zonele 
platformelor de colectare. În cazul în care utilizatorul care încalcă prevederile 
regimului deşeurilor este identificat de către reprezentanţii corpului de control în 
momentul săvârşirii abaterii, documentele constatatoare şi de sancţionare se vor 
întocmi pe loc în prezenţa făptuitorului sau cel târziu în 48 ore de la constatarea, la 
fața locului, a faptei ilicite, prin mijloacele menționate în prezenta procedură. 

 
3. Corpul de control al ADI Deşeuri Bistriţa-Năsăud are dreptul să desfăşoare 
acţiuni de monitorizare şi control toată raza judeţului în scopul prevenirii 
fenomenului de  abandonare al deşeurilor atât pe domeniul public şi privat, 
incluzând malurile râurilor, zonele verzi şi zonele împădurite. În cazul în care 
făptuitorul este identificat în momentul săvârşirii abaterii, corpul de control va 
întocmi pe loc documentele constatatoare şi de sancţionare sau în cel mult 48 ore 
de la constatarea, prin notă, a abaterilor săvârșite.   
 
4. Corpul de contrul verifică dacă utilizatorii persoane juridice separă corect la 
sursă deşeurile pe 4 fracţii în recipienţi diferiţi. La constatarea abaterilor, 
reprezentanţii corpului de control vor  încheia pe loc, procesul-verbal de constatare 



 
şi sancţionare, în prezenţa utilizatorului sau în termen de cel mult 48 ore de la 
constatarea abaterilor săvârșite. 

 
II. Monitorizarea Operatorului de colectare și transport cu privire la 

furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare în afara parametrilor 
tehnici cantitativi și/sau calitativi adoptați prin contractul de 
delegare a gestiunii și a  Regulamentului serviciului public de 
salubrizare din județul Bistrița-Năsăud . 

Corpul de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud are obligația de a 
monitoriza/controla/sancționa Operatorul de colectare și transport cu privire la  cel 
puțin, contravențiile în domeniul serviciului de salubrizare, pentru operatorul 
serviciului, astfel cum acestea sunt prevăzute la art. 173 din Regulamentul 
serviciului public de salubrizare din județul Bistrița-Năsăud. 

 
III. Monitorizarea şi controlul Uîndeplinirii obligaţiilor contractuale aleU 

Opreratorului CMID Tărpiu; 
 

Corpul de control al ADI Deşeuri Bistriţa-Năsăud are dreptul de control la 
Stația de sortare. 

Fiecare control se va încheia cu un raport în care se vor aduce la cunoștință 
neconformitățile, modalitățile și termenele de soluționare, precum și eventualele 
sancțiuni pentru Operatorul Stației de sortare, prevăzute de lege, contract sau de 
regulamentele în vigoare. 

De asemenea, reprezentanţii corpului de control pot fi mandataţi de către 
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud să controleze și sancționeze Operatorul CMID 
Tărpiu cu privire la activitatea operativă, în vederea verificării respectării obligaţiilor 
contractuale de către acesta. 

 
IV. Monitorizarea respectării prevederilor Regulamentului de 

Salubrizare al judeţului Bistriţa-Năsăud 



 
 Reprezentanţii Corpului de control au dreptul de a sancţiona nerespectarea 
prevederilor Regulamentului de salubrizare al judeţului Bistriţa-Năsăud şi în cazul în 
care constată încălcări ale acestora de către persoane fizice sau juridice domiciliate 
în alte judeţe, în situaţiile în care acestea sunt surprinse în momentul săvârşirii 
abaterii. Documentele constatatoare şi de sancţionare se vor întocmi pe loc în 
prezenţa făptuitorului sau în termen de cel mult 48 ore de la data constatării 
abaterii și identificarea făptuitorului. 
 
  Pentru eficientizarea controlului, ADI Deşeuri BN va putea încheia protocoale 
de colaborare cu următoarele instituţii 

- Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu; 
- Poliţia Română; 
- Jandarmeria; 
- Poliţia Locală  

 
V. PREVEDERI LEGALE APLICABILE  
 
Dispozitiile prezentei proceduri se completeaza cu dispozitiile OG 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, Legii nr. 101/2006, Legea serviciului de salubrizare 
a localităţilor, Republicată, Legii nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, Republicată, Legii nr. 211/2011, privind regimul deşeurilor, Republicată, 
precum si cu prevederile oricaror acte normative aplicabile, acestea constituind 
parte integranta a procedurii.  
 
 
 
 
Elaborat, 
Martie 2021 
Director executiv, Cristian Marius Niculae 
Inspector, Anastasia Hașca 
Consilier Juridic, Nicoleta Petrar  



 
 
 
 
 
 
Anexa  nr. 1 
ROMÂNIA 
…………………………… 
…………………………. 

Seria _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
PROCES-VERBAL 

DE CONSTATARE ȘI SANCȚIONARE A CONTRAVENȚIEI 
Încheiat astăzi, ziua……...luna…….anul…….în localitatea………………..județul………………………… 

 
 Agent constatator…………………………………………………………, în calitate de angajat al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud, împuternicit cu 
Legitimația specială de control nr…………din anul………., în baza prevederilor Legii nr. 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localităților, 
republicată, Legii nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, 
republicată, Regulamentului serviciului public de salubrizare din județul Bistrița-Năsăud, Hotărârea A.G.A. ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud 
nr…..din……privind……. și ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, republicată cu modificările și 
completările ulterioare, 
 În urma controlului efectuat la ………………………………………………………..(nume utilizator/sediu firmă/sediu administrativ) din 
localitatea……………………., str…………………….nr………bl……..sc……..et…..ap……județ…………………..aparținând……………(UAT), înmatriculat la ORC sub 
nr. J………./………./………, CUI ………………………, la sediul (punctul de lucru) din localitatea………………………….., strada…………………. 
nr………bl……..sc……..et…..ap……județ………………….., am constatat următoarele: 
 Doamna/Domnul/unitatea de bază…………………………………………………………., născut(ă) la data……………………………..în 
localitatea………………………., cu domiciliul/sediul în localitatea……………………………str………...........nr……….bl………sc……..et…….ap……….. 
județ………..……..…., cu act de identitate/certificat de înmatriculare seria……….nr………….. eliberat de………………………, 
CNP/CUI………………………………..reprezentat(ă) de ………………………………..(act de identitate) seria……….nr………. CNP………………………….. în calitate 
de ……………………….. a săvârșit următoarele fapte în data de…………………ora………….la locația…………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………  
Fapta/ele săvârșită/e sunt prevăzute de: 
-………………………………….art…………alin………prf/pct………..lit……… și se sancționează de art……………………din………………………….. 
-………………………………….art…………alin………prf/pct………..lit……… și se sancționează de art……………………din………………………….. 
-………………………………….art…………alin………prf/pct………..lit……… și se sancționează de art……………………din………………………….. 
Pentru care se aplică următoarele sancțiuni: avertisment/amendă în sumă de: 
…………………………………………………….lei  
…………………………………………………….lei  
…………………………………………………….lei  
Total lei………………………(………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….)  
Conform prevederilor legale, contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării/comunicării prezentului proces-
verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ pentru fapta(ele) săvârșită(e), care este 
de……………………………(………………………………………………………………) lei 
Amenda se va achita în contul………………………………………………………………………deschis la 
…………………………………………………………..……………………………………………… 
Împotriva procesului-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării la judecătoria în a cărei circumscripție 
a fost săvârșită contravenția: Judecătoria………………………………………………………………………………... 



 
ALTE MENȚIUNI………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… În legătură 
cu faptele arătate, contravenientul………………………………………………………………., reprezentat prin……………………………………. În calitate 
de………………………………………., face următoarele: 
OBIECȚIUNI……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Prin săvârșirea acestei/acestor contravenții s-au produs următoarele pagube:………………………………………………………………………………… În temeiul 
art…………………..din……………………..contravenientului i se aplică următoarele sancțiuni contravenționale complementare 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Contravenientul nu poate să semneze/nu este de față/refuză să semneze, împrejurare ce se adeverește de 
martorul…………………………………………….născut la data de…………….în localitatea………………………….cu domiciliul în ……………………………. 
Str……………………………nr…………………….. bl……..sc……..et…..ap……județ………………….., cu act de identitate……...seria……….nr…………….. eliberat 
de………………………………………. CNP…………………………………………………………….. 
Prezentul proces-verbal nu a fost încheiat în prezența unui martor deoarece…………………………………………………………………………………..  
 
Semnătura agent constatator                                         Semnătura martorului                                              Semnătura contravenientului 
ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud 
…………………………………………………                                  ……………………………………..                                          ……………………………………………. 
Procesul - verbal de constatare a contravenției este cu titlu de creanță și înștiințare de plată. Amenda se va achita obligatoriu în termen de 30 
zile de la data înmânării sau comunicării, în caz contrar urmând să se procedeze la executare silită 
Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, dintre care unul a fost înmânat contravenientului la data de …….../………./………../. 
 
 Semnătura agent constatator                                                                                                                   Semnătura contravenientului 
ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud 
…………………………………………………                                                                                                               ……………………………………………                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


