ANUNT DE INTERES PUBLIC
In atentia locuitorilor comunei SĂrĂȚeni
PRIVIND DESEURILE/gunoaiele de orice natura
Avand in vedere H.C.L. nr.16/10.07.2019 cu privire la aprobarea delegarii serviciului de
salubrizare catre SC ADI 7SRL;
-in conformitate cu Legea 211/2011 privind regimul deseurilor si Legea 249/2015 privind
modalitatea de gestionare a deseurilor ,
PENTRU O BUNĂ COLABORARE INTRE PRIMĂRIE , SERVICIUL SALUBRITATE
SI CETĂȚENI, VA RUGĂM SĂ RESPECTAȚI URMATOARELE MĂSURI:
-Selectarea gunoiului se face separat pe fiecare tip de deseu ( Pet, Ciob, Doza, Fier, Carton ,
Folie,imbracaminte,incaltaminte);
-Deseurile din constructii nereciclabile (moluz) se vor depozita la platforma amenajata in
tarlaua 267/7 parcela 1 CF. nr.23265(gang linie CFR – viile vechi)
-Deseurile din compost (gunoi de grajd , frunze) se vor depozita la platforma betonata.
-Deseurile voluminoase (saltele ,fotolii , canapele) ,electrice si electrocasnice vor fi colectate
prin organizare periodica in functie de cerere la primarie .

PREDAREA

gunoiului către de firma de salubritate se face in ziua de marti de 2(doua )
ori pe luna conform calendarului atasat la sediul Primariei, zi in care pubelele și saci cu deseuri
selectate vor trebui scoși in fata portii.
De asemenea VA RUGAM sa efectuati curatenie in fata curtilor si in inerior prin efectuarea
urmatoarelor operatiuni : taierea resturilor vegetale, toaletarea copacilor ,taierea ambroziei,ridicarea
autovehiculelor si utilajelor dupa domeniul public, pe toata perioada anului .

Pentru nerespectarea masurilor mentionate mai sus se vor aplica sanctiunile prevazute de Legea
211/2011 modificata si completata prin legea 188/25.10.2019 ,si sanctiunile stabilite prin
Hotararea Consiliului Local Sarateni nr. 8/2021
a) cu amenda de la 3000 lei la 6000 lei , pentru persoanele fizice ,si de la 20.000 lei la
40.000 lei,pentru persoanele juridice, incalcarea dispozitiilor art. 8 alin. (1),(2) , art. 13 ,
art. 14 , , art. 19 alin (3),(4) art. 22 alin (1); Legea 211/2011
b) In cazul nerespectarii dispozitiilor art.19 alin (3) care face referire la abandonarea
deseurilor in alte locuri decat cela mentionate se aplica si urmatoarea sanctiune
contraventionala complementara : curatarea terenului,precum si eliminarea deseurilor
conform normelor in vigoare
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