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ÎNȘTIINȚARE
Prin prezenta vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu prevederile:
-

-

-

-

-

-

art. 2, alin. 1, lit. l) din H.C.L. Sector 2 nr. 301/2019, aveți obligația „să nu
amplasați/depozitați deşeuri de orice tip pe domeniul public sau privat, sisteme/obiecte și
dispozitive ilegale de ocupare și blocare a acestuia, constând în: materiale metalice mobile sau
alte obiecte, tomberoane, pubele, lăzi, scânduri, sticle, panouri, anvelope auto, materiale de
orice tip”, faptă sancționată cu amendă contravențională de la 1.500 la 2.500 lei.
art. 2, alin. 1, lit. t) din H.C.L. Sector 2 nr. 301/2019, aveți obligația „să dețineți un spațiu
special amenajat pentru depozitarea deșeurilor pe categorii”, faptă sancționată cu amendă
contravențională de la 1.500 la 2.500 lei.
art. 9, alin. 2, lit. c) din Anexa 1 a H.C.G.M.B. nr. 120/2010, aveți obligația „să vă asigurați
dotarea necesară precolectării deșeurilor generate (europubele, containere cu capac etanș sau
saci de plastic inscripționați cu numele operatorului de salubriare), în intervalul dintre două
evacuări. Persoanele fizice și juridice se vor dota obligatoriu cu un număr suficient de recipiente
de precolectare. Aceste recipiente vor fi obligatoriu înlocuite în caz de deteriorare. Se interice
folosirea altor recipiente decât cele aprobate de aceste norme”, faptă sancționată cu amendă
contravențională de la 500 la 2.000 lei.
art. 9, alin. 2, lit. d) din Anexa 1 a H.C.G.M.B. nr. 120/2010, aveți obligația „să colectați și să
depozitați selectiv deșeurile de ambalaje în recipiente diferite, inscripționate corespunzător și
amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spațiile special amenajate”, faptă
sancționată cu amendă contravențională de la 300 la 1.000 lei.
art. 17, alin. 7 din Anexa 1 a H.C.G.M.B. nr. 120/2010, aveți obligația „să folosiți cu grijă
recipientele. Acestea vor fi umplute numai atât cât să se poată închide capacul. Deșeurile nu
trebuie colectate și așezate lângă recipiente”, faptă sancționată cu amendă contravențională
de la 300 la 1.000 lei.
Totodata vă solicităm să depozitați deșeurile în vederea colectării acestora de către
S.C. Supercom S.A. doar în zilele stabilite de operator.
Deșeurile voluminoase vor fi evacuate și transportate gratuit în fiecare zi de
sâmbătă din lună de către operatorul serviciului de salubrizare, cu anunțarea în prealabil
(minim 24 ore înainte) la numărul de telefon 021 9654 a locației de către S.C. Supercom
S.A. .
O.M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind
mediul de viaţă al populaţiei, la art. 4) prevede că “la stabilirea amplasamentelor clădirilor de
locuit se vor preciza şi amplasamentele următoarelor dotări tehnico-edilitare:
a) platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a depozitelor
de deşeuri municipale, care vor fi amenajate la distanţă de minimum 10m de ferestrele
locuinţelor, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere şi vor fi
prevăzute cu sistem de spălare şi sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe

-

baza indicelui maxim de producere a gunoiului şi a ritmului de evacuare a acestuia şi vor fi
întreţinute în permanentă stare de curăţenie; platformele pot fi cuplate cu instalaţii pentru bătut
covoare;
a^1) acolo unde constrângerile de spaţiu nu permit amenajarea de platforme care să
îndeplinească condiţiile de la lit. a), se pot amplasa pubele pentru colectarea selectivă a
deşeurilor municipale în spaţii protejate şi asigurate, cu cale de acces pentru evacuare, la
distanţă de minimum 5 metri de faţada neprevăzută cu ferestre a celei mai apropiate
locuinţe/imobil, cu condiţia ca ritmul de evacuare a acestor deşeuri să fie zilnic;”
Totodată, art. 28, lit. a) din Anexa 1 a H.C.G.M.B. nr. 120/2010 prevede că,
persoanele fizice/juridice care execută lucrări de construcții, modernizări, renovări etc., au
obligația „să încheie contract pentru evacuarea deșeurilor rezultate în urma execuției de lucrări
de construcții, modernizări, renovări (...) cu o societate de salubrizare autorizată de Primarul
General al Municipiului București (...)”.
Nerespectarea prevederii mai sus menționată se sancționează cu amendă
contravențională de la 1.000 la 5.000 lei.
De asemenea, art. 27, alin. 1, lit. a) din Anexa 1 a H.C.G.M.B. nr. 120/2010
prevede că, persoanele fizice și juridice au obligația „să păstreze curățenia trotuarelor, arterelor
de circulație, cât și a parcurilor, locurilor de joacă pentru copii, piețelor, oboarelor și a altor
locuri publice, fiind interzisă aruncarea și/sau depozitarea deșeurilor menajere sau de altă
natură în zonele mai sus menționate”, iar art. 27, alin. 2, lit. a) din Anexa 1 a H.C.G.M.B.
nr. 120/2010 prevede că, persoanelor fizice și juridice le este interzis „să depoziteze pe domeniul
public (zona intersecțiilor, în jurul stâlpilor de iluminat, pe spații verzi etc.) saci cu deșeuri în
vederea colectării acestora de către operatorii de salubrizare”.
Nerespectarea prevederilor mai sus menționate se sancționează cu amendă
contravențională de la 2.000 la 5.000 lei.
Vă solicităm respectarea actelor normative menționate mai sus, în caz contrar se vor
aplica sancțiuni contravenționale.
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