
INFORMARE 
 

     Primăria Comunei Cosâmbești aduce la cunostinta locuitorilor și operatorilor economici ai comunei 
modalitatea de gestionare a deșeurilor pe teritoriul comunei Cosâmbești : 
 
 Având în vedere : 
              ●  Programul de Salubritate al Comunei pentru colectarea deseurilor menajere, a resurselor vegetale si a 
gunoiului de grajd ; 
              ●  Prevederile Legii nr.  101/ 2006  a serviciului de salubrizare a localitatilor , republicata  ,conform 
carora: 
 ●  Prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011,Republicată,privind regimul deşeurilor 
 
 
                     ►  Cetatenii comunei si agentii economici de pe raza comunei ,au obligatia de a contracta serviciul 
de Salubritate cu operatorul regional SC Selectiv Deșeuri 2010 SRL Grivița,căruia Primăria Cosâmbești  i-a 
delegat gestionarea serviciului de salubrizare; 
                     ► Să respecte clauzele contractului de prestare a serviciului de salubritate; 
                     ► Să asigure precolectarea selectivă a deșeurilor menajere , 
- prevederile art. 36 din Ordinul Ministerului Sanatatii nr.119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a 
recomandarilor privind mediul de viata al populatiei : ,, Autoritatile publice locale , operatorii economici si 
cetatenii au obligatia sa asigure colectarea selectiva  , indepartarea si neutralizarea deseurilor solide. Se interzice 
aruncarea deseurilor solide in alte locuri decat cele amenajate special si autorizate. La elaborarea regulamentelor 
de salubritate , primariile au obligatia sa respecte normele sanitare si sa consulte directia de sanatate publica 
teritoriala. Cetatenii sunt obligati sa respecte intocmai masurile stabilite de primarie pentru asigurarea igienei 
publice si salubritatii localitatii , precum si regulile elementare de igiena in gospodaria sau locuinta proprie , 
astfel incat sa nu creeze disconfort vecinilor si sa nu constituie pericol pentru sanatatea publica a comunitatii.” 
              ●  Prevederile art.47 si a art.48 din Legea 51 / 2006 , privind serviciile comunitare de interes public , 
republicata : 
               ,, Nerespectarea regulilor privind regimul deseurilor , instituite prin lege , constituie contraventie si se 
sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1000 lei ; Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac 
conform competențelor stabilite de lege de reprezentanții imputerniciți ai Ministerului Internelor , ai Gărzii 
Naționale de Mediu , ai primarilor.” 
 

S-au adoptat următoarele măsuri: 
                                                    
    1. Cetățenii vor precolecta gunoiul menajer in euro-pubelele de 120 l puse la dispozitie de operatorul 
regional.Aceste deșeuri nu vor fi amestecate cu resturi vegetale , dejecții de pasare și/sau de porc ,pământ ,cenușă 
si alte fracții compostabile. Pubelele vor fi folosite doar in scopul colectării gunoiului menajer si se va asigura 
intreținerea acesteia; In cazul spargerii acesteia sau in orice alta situație de degradare care ar face imposibila 
utilizarea acesteia , se va plati operatorului regional contavaloarea pubelei;  
    2.  Gunoiul de grajd provenit din fermele de animale sau gospodarii cu un numar mare de animale, va fi 
transportat cu mijloace proprii ale cetatenilor si depozitat pe terenurile proprietate privata ( compost ,ingrăsământ 
natural ) sau la platforma de compost betonată situată in comuna Cosâmbești,respectiv la satul Gimbășani,numai 
in timpul programat de transport și depozitare ,respectiv în fiecare sâmbăta,între orele 8,00 -16,00. Gunoiul nu 
trebuie să conțină : moloz din construcții ,sticlă sau alte deșeuri, decât resturi vegetale sau gunoi de 
grajd.Platforma de compost este supravegheată video. 
    3.  Depozitarea gunoaielor in alte locuri decat cele mentionate mai sus , va conduce la sanctionarea celor 
vinovati, cu amendă cuprinsă între 500-1000 lei. 
    4. Deșeurile din construcții au următorul mod de gestionare : reciclare şi alte operaţiuni de valorificare 
materială, inclusiv operaţiuni de umplere rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de 
minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi demolări, 



cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, 
cu completările ulterioare,respectiv pământ și pietre care conțin substanțe periculoase.Diferența deșeurilor se 
gestionează prin mijloacele proprii ale celui care generează astfel de deșeuri și se elimină printr-un operator 
autorizat; 
     5.    Gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) se face prin campanii organizate 
periodic la nivel local și anunțate public de către Primăria Cosâmbești,sau permanent, prin predarea acestora la 
Primăria Cosâmbești și stocarea acestora în spațiul special amenajat din incintă, în vederea eliminării acestora 
printr-un operator autorizat în gestionarea DEEE.  
    6.  Proprietarul locuintei , chiriașul , precum și orice altă persoană fizică care deține cu orice titlu un imobil , 
inclusiv persoana care desfașoară activități pe baza liberei inițiative , are obligația depunerii declarației de 
impunere , in vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare , cuprinzând toate persoanele care locuiesc la acea 
adresă ( membrii familiei , rude ,chiriași ,flotanți , etc.) Declarația de impunere se depune la compartimentul 
impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cosâmbești . In cazul nedepunerii 
declarației de impunere , obligația de plată se va calcula din oficiu , utilizându-se orice date ți informații utile ( 
din dosarul fiscal al plătitorului , registrul agricol ,etc. ).Taxa special de salubrizare este în sumă fixă lunară pe 
persoană și este stabilită prin Hotărâre a Consiliului local Cosâmbești. 
     7. Operatorii economici care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a comunei Cosâmbești ,au obligația 
de a încheia contract de salubrizare cu operatorul de salubrizare care gestionează delegat serviciile de salubrizare 
în comuna Cosâmbești. 
  


