Anexa nr. 2. la Hotărârea AGA nr. 12 din data de 30.05.2011.

Modificări la CAIETUL DE SARCINI al serviciului de salubrizare delegat,
Anexa nr. 2. la Contractul de delegare a serviciului de salubrizare a
localităţilor membre ale asociaţiei de utilitate publică “ECO SEPSI”

Textul art. 36 alin. (2) se modifică după cum urmează:
Operatorul este obligat să furnizeze anual până la data de 10. ianuarie datale necesare
autorităţilor administraţiei publice locale în vederea calculării şi declarării contribuţiei
instituite prin O.U.G. nr. 196 / 2005, modificată, în cazul neândeplinirii obiectivului anual
de diminuare cu 15% a cantităţilor de deşeuri încredinţate spre eliminare finală.
Densităţile medii utilizate în calcul pentru calculul obiectivelor anuale şi a cantităţilor
valorificate în tone pentru diferite categorii de deşeuri se stabilesc, după cum urmează:
1. deşeuri menajere

0,33 tone/mc

2. PET, plastic

0,02 tone/mc

3. hârtie

0,1 tone/mc

4. sticlă

0,3 tone/mc

5. nămol

1,6 tone/mc

6. pământ şi pietre

1,6 tone/mc

7. ambalaje metalice

0,0002 tone/mc

8. biodegradabile (lemn)

0,3 tone/mc

9. deşeuri stradale

0,4 tone/mc

10. DEEE

0,15 tone/mc

Modificări la REGULAMENTUL serviciului de salubrizare delegat, Anexa nr.
2. la Contractul de delegare a serviciului de salubrizare a localităţilor
membre ale asociaţiei de utilitate publică “ECO SEPSI”

La art. 16. se va include pct. (6) cu următorul conţinut:
(6) Deşeurile rezultate din excrementele câinilor de companie crescuţi în apartamentele
blocurilor de locuit, se colectează de către proprietarii acestora, utilizând sacii speciali puşi
la dispoziţie de operatorul de salubritate prin instalaţiile de colectare montate pe domeniul
public. Sacii utilizaţi se depozitează de către proprietarii câinilor de companie în recipienţii
de colectare, componente ale instalaţiilor de colectare deşeuri din excremente.

Textul art. 18. alin. (2) se modifică după cum urmează:
(2) Autoritatea administraţiei publice locale achită operatorului de salubritate contravaloarea
serviciilor de colectare şi transport deşeuri instituie taxe speciale în cazul prestaţiilor de care
beneficiază producătorii de deşeuri individuali fără contract, şi obligaţia acestora de a achita
operatorului de salubrizare contravaloarea serviciilor prestate pentru aceştia urmând să
recupereze de la aceştia sumele achitate operatorului prin instituirea de taxă specială sau
altă modalitate legală.

La art. 73. se va include un aliniat (3) cu următorul conţinut:
(3) Administratorii asociaţiilor de proprietari sau persoanele fizice locatari ai apartamentelor de
bloc de locuinţe cu contract individual încheiat pentru serviciile de transport deşeuri, sunt
obligaţi să declare câinii de companie crescuţi în apartamente operatorului de salubritate,
urmând ca acesta să perceapă acelaşi tarif lunar de transport deşeuri ca în cazul persoanelor
fizice. Din sumele astfel încasate operatorul de salubritate va monta 60 de instalaţii de colectare
pentru deşeuri din excremente şi va asigura golirea zilnică, întreţinerea acestora şi furnizarea în
permanenţă a pungilor speciale aferente acestora.

