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REGULAMENTUL 
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     Activități : 
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b) curăţarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe 

timp de polei sau îngheț; 

c) întreținerea spațiilor verzi. 
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CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

ART.1 Prezentul Regulament al Serviciului de salubrizare, denumit în continuare 

serviciul de salubrizare pentru activităţile: măturat, spălat, stropit și întreţinere căi publice; 

curăţarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menţinerea în funcţiune a acestora pe 

timp de polei sau de îngheţ; și întreținerea spațiilor verzi din orașul Ocna Mureş, a fost 

întocmit în conformitate cu prevederile: 

- art. 8 alin. (3) lit.i) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006; 

- art.6 alin.(1) lit.h) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006 cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului Președintelui A.N.R.S.C.nr. 82/2015 pentru aprobarea Regulamentului - cadru 

al serviciului de salubrizare al localităţilor; 

- Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 

localităţilor; 
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Secţiunea I. Domeniul de aplicare și definiţii 

 

   ART.2 (1) Prevederile prezentului regulament se aplică Serviciului de salubrizare pentru 

activităţile: măturat, spălat, stropit și întreţinere căi publice, curăţarea și transportul zăpezii de 

pe căile publice și menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ și 

întreținerea spațiilor verzi, denumit în continuare serviciu de salubrizare, înfiinţat și organizat 

la nivelul orașului Ocna Mureş, pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor 

publice și ale operatorilor economici de pe teritoriul orașului Ocna Mureş. 

(2) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de 

salubrizare, definind modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea 

serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre 

operator și utilizatori. 

(3) Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea, 

exploatarea și întreținerea instalațiilor și echipamentelor din sistemul public de salubrizare, 

cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare. 

(4) Operatorul serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate și de modul în care 

este organizată gestiunea serviciului de salubrizare, se va conforma prevederilor prezentului 

regulament. 

(5) Condițiile tehnice și indicatorii de performanță care trebuie asigurați de către operator sunt 

prevăzuți în Caietul de sarcini. 

 

 ART.3 Prezentul regulament se aplică următoarelor activități de salubrizare: 

a) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice; 

b) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora 

pe timp de polei sau de îngheț; 

c) întreținerea spațiilor verzi. 

 

ART.4 Modul de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare trebuie să se 

realizeze pe baza următoarelor principii: 

a) protecția sănătății populației; 

b) responsabilitatea față de cetățeni; 

c) conservarea și protecția mediului înconjurător; 

d) asigurarea calității și continuității serviciului; 

e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat; 

f) securitatea serviciului; 

g) dezvoltarea durabilă. 

 

 ART. 5 Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează: 

a) autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.; 

b) curățarea zăpezii/gheții - operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheaţă 

depus pe suprafaţa carosabilă și pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor și pietonilor 

în condiţii de siguranţă; 

c) curăţarea rigolelor - operaţiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de 

noroi, nisip și praf de pe o porţiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată 

de măturare și/sau stropire; 

d) deșeuri stradale - deșeuri specifice căilor de circulaţie publică, provenite din activitatea 

cotidiană a populaţiei, de la spaţiile verzi, de la animale, din depunerea de substanţe solide 

provenite din atmosferă; 

e) gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care 

se asigură evacuarea apelor meteorice; 

f) indicatori de performanţă - parametri ai serviciului de salubrizare, realizaţi de 

operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul 

operatorului titular al licenţei; 

g) licenţă - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de 
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operator al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activităţi 

ale 

acestuia; 

h) măturat - activitatea de salubrizare a localităţilor, care, prin aplicarea unor procedee 

manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curăţare a suprafeţelor de 

circulaţie, de odihnă sau de agrement ale așezărilor urbane ori rurale; 

i) salubrizare - totalitatea operaţiunilor și activităţilor necesare pentru păstrarea unui aspect 

salubru al localităţilor; 

j) sistem public de salubrizare - ansamblul instalaţiilor tehnologice, echipamentelor 

funcţionale și dotărilor specifice, construcţiilor și terenurilor aferente prin care se realizează 

serviciul de salubrizare; 

k) spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalaţii 

speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluţii speciale, în vederea îndepărtării deșeurilor și prafului 

de pe străzi și trotuare; 

l) stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafeţele 

de circulaţie, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, spaţii de odihnă și de agrement, manual 

sau mecanizat, cu ajutorul unor instalaţii specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil 

îmbunătăţirii stării igienice a localităţilor și evitării formării prafului; 

m) utilizator - persoană fizică sau juridică care beneficiază, direct ori indirect, individual sau 

colectiv, de serviciile de utilităţi publice, în condiţiile legii; 

n) parc – spaţiu verde format dintr-un cadru vegetal specific şi din zone construite, cuprinzând 

dotări şi echipări destinate activităţilor cultural-educative, sportive sau recreative pentru populaţie;  

o) scuar – spaţiu verde, amplasat în cadrul ansamblurilor de locuit, în jurul unor dotări publice, 

în incintele unităţilor economice, social-culturale, de invăţământ, amenajărilor sportive, de 

agrement pentru copii şi tineret sau în alte locaţii; 

p) gradină - teren cultivat cu flori, copaci şi arbuşti ornamentali care este folosit pentru 

agrement şi recreere, fiind deschis publicului; 

q) fâşie plantată – plantaţie cu rol estetic şi de ameliorare a climatului şi calităţii aerului, 

realizată în lungul căilor de circulaţie sau al cursurilor de apă; 

 

ART.6 (1) Serviciul de salubrizare specific activităţilor de salubrizare reglementate de acest 

regulament, se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, 

împreună cu mijloacele de colectare și transport al deșeurilor, formează sistemul public de 

salubrizare a localităţilor, denumit în continuare sistem de salubrizare. 

(2) Sistemul de salubrizare aferent activităţilor date în administrare este alcătuit dintr-un 

ansamblu tehnologic și funcţional, care cuprinde construcţii, instalaţii și echipamente specifice 

destinate prestării serviciului de salubrizare, precum: 

  a) instalaţii şi dotări destinate colectării şi stocării temporare a deșeurilor; 

  b) baze de garare şi întreţinere a autovehiculelor specifice serviciului de salubritate. 

 

ART.7 Serviciul de salubrizare trebuie să îndeplinească, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de 

performanţă din caietul de sarcini, aprobaţi de Consiliul Local al Orașului Ocna Mureş. 

Secţiunea II. Accesul la serviciul de salubrizare 

 

ART. 8 (1) Toţi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul orașului Ocna Mureş 

au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu. 

(2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informaţiile publice privind serviciul de 

salubrizare, la indicatorii de performanţă ai serviciului şi la structura tarifară. 

(3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să 

asigure protecţia sănătăţii publice, utilizând numai mijloace şi utilaje corespunzătoare cerinţelor 

autorităţilor competente din domeniul sănătăţii publice şi al protecţiei mediului. 

(4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului 

conform programului aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, cu excepţia cazurilor de 

forţă majoră . 
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Secţiunea III. Documentaţia tehnică 

 

ART. 9 (1) Prezentul regulament stabileşte documentaţia tehnică minimă pentru operatorul 

care asigură serviciul de salubrizare. 

(2) Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării, precum şi modul de întocmire, 

actualizare, păstrare şi manipulare a acestor documente. 

(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare şi 

reactualizare a evidenţei tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor 

tipuri de utilaje. 

 

ART. 10 (1) Operatorul va avea şi va actualiza, în funcţie de specificul activităţii de salubrizare 

prestate, următoarele documente: 

a) hotărârea şi contractul de dare în administrare a serviciului; 

b) planul cadastral şi situaţia terenurilor din aria de deservire; 

c) planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare, actualizate 

cu toate modificările sau completările; 

d) planurile clădirilor sau construcţiilor speciale, având notate toate modificările sau 

completările la zi; 

e) cărţile tehnice ale construcţiilor; 

f) documentaţia tehnică a utilajelor şi instalaţiilor şi, după caz, autorizaţiile de punere în 

funcţiune a acestora; 

g) procese-verbale de constatare în timpul execuţiei şi planurile de execuţie ale părţilor de 

lucrări sau ale lucrărilor ascunse; 

h) proiectele de execuţie a lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, 

devizele pe obiecte, devizul general, planurile şi schemele instalaţiilor şi reţelelor etc; 

i) documentele de recepţie, preluare şi terminare a lucrărilor cu: 

1. procese-verbale de măsurători cantitative de execuţie; 

2. procese-verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanţă şi garanţie; 

3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici; 

4. procese-verbale de punere în funcţiune; 

5. lista echipamentelor montate în instalaţii, cu caracteristicile tehnice; 

6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea 

neconformităţilor şi a remedierilor; 

7. documentele de aprobare a recepţiilor şi de predare în exploatare; 

j) schemele de funcţionare a instalaţiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate 

conform situaţiei de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărui agregat şi/sau ale 

fiecărei instalaţii, inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb; 

k) instrucţiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj 

privind manipularea, exploatarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor, precum şi 

cărţile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaţiilor; 

1) normele generale şi specifice de protecţie a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei 

instalaţii sau fiecărei activităţi; 

m) planurile de dotare şi amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a 

obiectivului în caz de incendiu, calamităţi sau alte situaţii excepţionale; 

n) regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu pentru întreg personalul; 

o) avizele şi autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri, laboratoare, instalaţii de măsură, 

inclusiv cele de protecţie a mediului, obţinute în condiţiile legii; 

p) documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului; 

q) registre de control, de sesizări şi reclamaţii, de dare şi retragere din exploatare, de admitere 

la lucru etc; 

r) bilanţ de proiect şi rezultatele bilanţurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, 

inclusiv bilanţul de mediu, după caz. 

 

ART. 11 (1) Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării, 

întocmită de operatorii economici specializaţi în proiectare, se predă titularului de investiţie odată 
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cu proiectul lucrării respective. 

  (2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligaţia de a corecta toate planurile de 

execuţie, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuţiei şi, în final, să 

înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situaţiei reale de pe teren, şi 

să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucţiunile necesare 

exploatării, întreţinerii şi reparării instalaţiilor proiectate. 

  (3) Organizaţiile de execuţie şi/sau montaj au obligaţia ca, odată cu predarea lucrărilor, să 

predea şi schemele, planurile de situaţii şi de execuţie modificate conform situaţiei de pe teren, în 

cazul în care nu s-au făcut modificări faţă de planurile iniţiale, se va preda câte un exemplar din 

aceste planuri, având pe ele confirmarea că _ nu s-au făcut modificări în timpul execuţiei. 

  (4) În timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită de 

proiectant, fără avizul acestuia. 

 

ART. 12 (1) Operatorul are obligaţia să-şi organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea 

documentelor de bază prevăzute la art. 11, organizată astfel încât să poată fi găsit orice document 

cu uşurinţă. 

(2) La încheierea activităţii, operatorul va preda autorităţii administraţiei publice locale pe bază 

de proces-verbal, întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a 

vreunui document original sau copie. 

(3) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menţiona: 

a) data întocmirii documentului; 

b)numărul de exemplare originale; 

c)calitatea celui care a întocmit documentul; 

d) data fiecărei revizii sau actualizări; 

e)calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea şi calitatea celui care a aprobat; 

f)data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare; 

g) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii de pe documentul revizuit/actualizat; 

Secţiunea IV. Îndatoririle personalului operativ 

ART. 13 (1) Personalul de deservire operativă se compune din toţi salariaţii care deservesc 

construcţiile, instalaţiile şi echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare - 

activităţile date în administrare, având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau 

asigurarea funcţionării în mod nemijlocit a fiecărui echipament, într-o instalaţie sau într-un 

ansamblu de instalaţii. 

(2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă, precum şi obligaţiile, drepturile 

şi responsabilităţile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în procedurile 

operaţionale. 

(3) Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabileşte de operator în 

procedurile proprii în funcţie de: 

a) gradul de periculozitate a instalaţiilor şi a procesului tehnologic; 

b) gradul de automatizare a instalaţiilor; 

c) gradul de siguranţă necesar în asigurarea serviciului; 

d) necesitatea supravegherii instalaţiilor şi procesului tehnologic. 

 

ART. 14 În timpul prestării serviciului personalul trebuie să asigure funcţionarea instalaţiilor, 

în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucţiunile/procedurile tehnice interne, 

graficele/diagramele de lucru şi dispoziţiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau 

tehnico-administrativă. 

 

CAPITOLUL II. ASIGURAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ŞI CONDIŢII DE 

FUNCŢIONARE 

Secţiunea I. Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice 
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ART. 15 (1) Activitatea de măturat a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect 

salubru al domeniului public. 

(2) În vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populaţiei ca urmare a acţiunii patogene a 

microorganismelor existente în praful stradal, Consiliul Local al Orașului Ocna Mureş stabileşte 

intervalul orar de efectuare a operaţiunilor de stropire, măturare şi spălare a căilor publice, între 

orele 22:00 - 6:00 pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzător.  Intervalul orar şi 

ordinea de prioritate sunt stabilite astfel încât să se evite intervalele orare în care se produc 

aglomeraţii umane în zonele în care se efectuează aceste activităţi. Intervalul orar pentru efectuarea 

operaţiunilor de stropire, măturare şi spălare va fi între orele 22:00 - 6:00 pe arterele care au sistem 

de iluminat public corespunzător. 

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) operaţiile de stropire, măturare şi spălare nu se 

realizează în acele zile în care plouă pe toată perioada zilei. 

(4) Arterele de circulaţie pe care se execută activitatea de stropit, măturat şi spălat sunt cele 

cuprinse în caietul de sarcini al serviciului. 

(5) Măturatul mecanic se efectuează pe o lăţime de minimum 1,5 metri de la bordură sau de la 

rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării 

autovehiculelor sau acţiunii vântului să nu depăşească concentraţia de pulberi admisă prin normele 

în vigoare. 

(6) Pentru evitarea formării prafului şi pentru crearea unui climat citadin igienic, operaţia de 

măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este 

umectat ca urmare a condiţiilor naturale, sau temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai 

mică decât cea de îngheţ. 

 

ART. 16 (1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în locuri de parcare sau pe 

suprafeţe anexe ale spaţiilor de circulaţie, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se 

poate realiza măturatul mecanic. 

(2) Din punct de vedere al îmbrăcămintei spaţiilor de circulaţie, de odihnă sau de agrement, 

măturatul se realizează pe suprafeţe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi 

bituminoase, pietre de râu, macadam. 

(3) Întreţinerea curăţeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei şi cuprinde 

operaţiunile de măturat stradal, al spaţiilor verzi stradale, al spaţiilor de agrement şi odihnă, al 

parcărilor, precum şi colectarea şi îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coşurile de gunoi şi 

scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public. 

(4) Operaţiunea de măturat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepţia perioadei în care 

se efectuează curăţatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheţ. 

(5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în 

recipiente acoperite, amplasate în condiţii salubre, în spaţii special amenajate, care vor fi 

transportate cu mijloace de transport adecvate. 

(6) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării şi cel 

al transportului, direct pe sol sau în saci depuşi pe trotuare, scuare, spaţii verzi sau altele asemenea. 

(7) Deşeurile de tip stradal, dacă nu au fost amestecate cu deşeurile comunale, pot fi 

transportate direct la depozitul de deşeuri, fără a fi necesară efectuarea operaţiei de sortare. 

 

ART. 17 (1) Perioada de realizare a stropitului este de la 1 aprilie până la 1 octombrie,  

perioadă ce poate fi modificată de autoritatea administraţiei publice locale, în funcție de condițiile 

meteo. 

(2) Este interzisă efectuarea operaţiilor de stropire şi spălare în perioada în care, conform 

prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului. 

(3) La executarea operaţiei de stropire se va avea în vedere să nu fie afectaţi pietonii, 

autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare, din zona în care acţionează 

utilajul ce realizează operaţiunea. 

 

ART. 18 (1) Operaţiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât şi pe trotuare, după 

terminarea operaţiei de măturare şi curăţare a rigolelor. 

(2) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul 
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racordat la hidranţii stradali. 

(3) Perioada în care se execută operaţiunea de spălare este aceeaşi cu cea prevăzută la art.16 

alin.(1). 

(4) Este interzisă operaţia de spălare sau stropire în anotimpul călduros în intervalul orar 

1300-1700 dacă indicele de confort termic depăşeşte pragul valoric de 75 de unităţi. 

(5) Pentru asigurarea condiţiilor prevăzute la alin. (4) şi pentru planificarea operaţiilor de 

stropire şi spălare, operatorul de salubrizare va întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada 

de vară să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 1200 şi prognoza pentru perioada imediat 

următoare de două zile, de la Administraţia Naţională de Meteorologie. 

(6) Operatorul are obligaţia să anunţe autoritatea administraţiei publice locale, în legătură cu 

toate situaţiile în care este împiedicată realizarea operaţiilor de spălare, stropire sau măturare. 

(7) Curăţatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operaţia de măturare. 

(8) Lăţimea medie pe care se aplică curăţarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură 

spre axul median al străzii. 

 

ART. 19 (1) Pentru realizarea operaţiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă 

industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 

al localităţii sau din apele de suprafaţă sau de adâncime, cu aprobarea autorităţii administraţiei 

publice locale. 

(2) În cazul în care nu se poate utiliza apă industrială (nu există reţea de apă industrială), se va 

folosi apă prelevată de la hidranţii stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă 

şi de canalizare, în baza unui contract, sau se va utiliza apă de suprafaţă sau subterană cu 

respectarea prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificările si completările ulterioare. 

(3) În toate situaţiile, alimentarea cu apă se realizează pe bază contractuală, conform 

prevederilor legale. 

(4) Substanţele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de autoritatea 

administraţiei publice locale. 

Secţiunea II. Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 

acestora pe timp de polei sau de îngheţ 

 

ART. 20 (1) Operatorul care prestează activitatea de curăţare şi transportul zăpezii îşi va 

organiza sistemul de informare şi control atât asupra stării drumurilor, cât şi în ce priveşte modul de 

pregătire şi acţionare pe timp de iarnă. 

(2) Pentru asigurarea circulaţiei rutiere şi pietonale în condiţii de siguranţă în timpul iernii, 

operatorul va întocmi anual un program de acţiune comun cu autorităţile administraţiei publice 

locale, până la 1 octombrie, pentru acţiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea şi 

combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri: 

a) pregătitoare; 

b) de prevenire a înzăpezirii şi măsuri de deszăpezire; 

c) de prevenire şi combatere a poleiului. 

 

ART.21 Operatorul împreună cu autoritatea administraţiei publice locale vor lua măsurile de 

organizare a intervenţiilor pe timp de iarnă, care constau în: 

a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenţie pe străzile din cadrul localităţii şi 

dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă; 

b) organizarea unităţilor operative de acţiune; 

c) întocmirea planului operativ; 

d) elaborarea programului pregătirilor pentru iarnă. 

 

ART.22 Planul operativ de acţiune în timpul iernii va cuprinde cel puţin: 

a) centralizatorul materialelor chimice şi antiderapante, al carburanţilor şi lubrifianţilor; 

b) centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de deszăpezire şi transport necesare; 

c) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona; 

d) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona cu prioritate;l 
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e) lista mijloacelor de comunicare; 

f) lista persoanelor responsabile, cu adresa şi numerele de telefon de la serviciu şi de    

acasă; 

g) inventarul gospodăresc şi al echipamentelor de protecţie; 

h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare şi a 

gurilor de scurgere; 

i) dispunerea spaţiilor pentru adunarea şi odihna personalului. 

 

ART.23 Operaţiunile de curăţare şi transport al zăpezii şi de acţionare cu materiale 

antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, străzile 

sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor şi al cursurilor de apă. 

 

ART.24 (1) Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât şi mecanizat în funcţie de 

condiţiile specifice din teren. 

 

ART.25 (1) Depozitarea sau descărcarea zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de 

pe străzile pe care s-a acţionat manual sau mecanizat se va face în locurile stabilite de către 

autorităţile administraţiei publice locale. 

(2) Locurile de depozitare vor fi amenajate prin grija operatorului, astfel încât: 

a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol; 

b) suprafaţa depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii 

cantităţi de zăpadă provenite din aria de deservire aferentă; 

c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, 

comunicată de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru localitatea Ocna 

Mureş căzută pe suprafaţa pentru care se realizează operaţia de deszăpezire, corelată 

cu unghiul taluzului natural pentru zăpada depozitată; 

d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire şi de deversare a 

acesteia numai în reţeaua de canalizare a localităţii în punctele avizate de operatorul 

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. 

(3) Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în căminele de canalizare 

avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. 

(4) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecţii, spaţii verzi, terenuri virane etc. 

(5) Încărcarea, transportul, descărcarea şi depozitarea zăpezii şi a gheţii trebuie să se realizeze 

în maximum 12 ore de la terminarea activităţii de deszăpezire. 

(6) Consiliul local poate stabili şi alte intervale de timp în care operatorul trebuie să asigure 

deszăpezirea, în funcţie de importanţa străzilor, abundenţa cantităţii de zăpadă, dotarea cu mijloace 

tehnice şi umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore. 

(7) Transportul, depozitarea şi descărcarea zăpezii şi a gheţii formate pe carosabil se realizează 

concomitent cu operaţia de deszăpezire. 

 

ART.26 (1) Operatorul va lua măsuri pentru prevenirea şi combaterea poleiului şi înzăpezirii 

străzilor, în toată perioada iernii şi de apărare a lor împotriva degradării acestora, în perioada de 

dezgheţ. 

 

ART.27 (1) Împrăştierea substanţelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau 

mijloacele de detectare locale indică posibilitatea apariţiei poleiului, a gheţii şi în perioada în care 

se înregistrează variaţii de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheţii urmată în perioada 

imediat următoare de îngheţ, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare. 

(2) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât şi fondanţi chimici 

în amestecuri omogene, iar împrăştierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafaţa părţii 

carosabile. 

(3) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în 

cazul 

în care temperatura nu scade sub -10 grade C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura 

de calciu sau alte substanţe chimice care au un grad de coroziune redusă. 
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(4) Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau 

cu nisip ori alte materiale care prin acţiunea de împrăştiere pot produce deteriorări prin acţiunea 

abrazivă sau prin lovire şi/sau înfundarea canalizării stradale este interzisă. 

Secţiunea III. Amenajarea, administrarea și întreţinerea spaţiilor verzi 

ART.28 Activitățile de întreţinerea spațiilor verzi se realizează conform procedurilor tehnice 

de execuție din prezentul regulament.  

 

ART.29 Realizarea activității de întreţinerea spațiilor verzi va fi condiționată de existența la 

punctul de lucru, la începerea lucrărilor, a următoarelor documente:  

a) ordin de lucru; 

b) documentația tehnică de execuţie;  

c) instrucțiuni de lucru, fișe tehnologice; 

d) certificate de calitate, declarații de conformitate pentru materialele aprovizionate; 

e) asigurarea la punctul de lucru a materialelor și utilajelor necesare;  

f) asigurarea cu personal instruit și testat privind cunoaşterea procedurilor tehnice de execuție 

și instrucțiunile aplicabile; 

  

ART.30 Procesul tehnologic pentru întreținerea spațiilor verzi cuprinde următoarele lucrări:  

a) curățarea spațiilor verzi presupune: 

 greblarea întregii suprafețe cu zone verzi;  

 adunatul resturilor vegetale și a crengilor în grămezi;  

 încărcatul, transportul și descărcatul lor în aceeași zi;  

b) curățarea gardurilor vii presupune:  

 curățirea periodica a gardurilor vii de deșeuri din plastic, hârtii, frunze și alte 

materiale;  

 tunderea manuală sau mecanică a acestora, primăvara și în timpul anului ori de 

câte ori este nevoie;  

 încărcatul, transportul și descărcatul resturilor vegetale în aceeaşi zi.  

c) curățarea tulpinilor arborilor și arbuștilor presupune:  

 îndepărtarea tuturor lăstarilor crescuți pe trunchi;  

 adunat lăstarii în grămezi; 

 încărcatul, transportul și descărcatul resturilor vegetale în aceeaşi zi.  

d) toaletarea arborilor presupune:  

 îndepărtarea ramurilor sau crengilor,  

 adunatul, încărcatul, transportul și descărcatul resturilor vegetale în aceeaşi zi.  

e) tăierea arborilor (numai cu aprobarea Primăriei) presupune:  

 tăierea arborilor, cu mijloace mecanizate și secționarea lor;  

 încărcatul, transportul și descărcatul resturilor vegetale în aceeași zi.  

f) cosit zone verzi – parcuri, scuaruri și aliniamente stradale presupune:  

 cositul manual sau mecanic;  

 adunatul în grămezi a resturilor vegetale în urma lucrării,  

 încărcatul, transportul și descărcatul lor în aceeași zi.  

g) plivitul scuarurilor, rondourilor, etc. presupune:  

 smulgerea și scoaterea buruienilor manual din rondourile de flori, scuaruri cu 

trandafiri, gard viu, gazon, etc;  

 scoaterea resturilor vegetale în afara zonei de lucru,  

 încărcatul, transportul și descărcatul lor în aceeași zi.  

h) săpat rondourile, rabatele cu flori sau trandafiri presupune:  

 săparea terenului printre flori sau trandafiri,cu sapa,  

 scoaterea buruienilor la marginea parcelei,  

 încărcatul, transportul și descărcatul lor în aceeași zi,  

i) mobilizarea solului în vederea însămânțării cu sămânță de gazon, presupune:  

 săparea terenului cu hârlețul;  

 mărunțirea solului și nivelarea lui; 
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 semănatul gazonului, tasarea și primul udat.  

j) îngropatul și dezgropatul trandafirilor presupune:  

 mobilizarea solului cu hârlețul;  

 îngropatul trandafirilor, după ce în prealabil s-au executat tăierile de ușurare;  

 dezgropatul trandafirilor primăvara după trecerea pericolului de înghet;  

 nivelarea terenului cu grebla;  

k) întreținerea plantațiilor de trandafiri presupune:  

 tăierile de corecție executate primăvara dupa dezmușuroit;  

 menținerea terenului curat de buruieni;  

 tăiat lăstarii sălbatici;  

 executarea tratamentelor fito-sanitare, în funcție de condițiile meteo;  

l) udarea plantelor, gazonului, arborilor și arbuștilor presupune:  

 udatul obligatoriu la plantare sau ori de câte ori este nevoie;  

 executarea udatului noaptea sau dimineața pentru a evita opărirea plantelor;  

m) administrarea îngrășămintelor chimice presupune:  

 împrăștierea manuală a îngrășămintelor;  

 executarea lucrării toamna sau primăvara;  

n) tratamentele fito-sanitare presupun:  

 mărunțirea și prepararea amestecului de substanțe chimice și umplerea aparatului;  

 executarea stropirii sau prăfuirii prin acționare manuală cu muncitori calificați și 

atestați în acest domeniu.  

o) îndepărtarea florilor trecute din rondouri presupune:  

 executarea îndepărtării florilor trecute cu ajutorul unor foarfeci speciale, ori de 

câte ori este nevoie;  

 completarea golurilor la plantațiile de flori; 

p) rectificarea marginilor la borduri presupune: 

 trasarea marginilor;  

 tăierea marginilor cu cazmaua;  

 încărcatul, transportul și descărcatul materialului rezultat în aceeași zi.  

q) mobilizarea solului în vederea plantării presupune:  

 săparea terenului cu hârlețul sau frezatul terenului;  

 nivelarea terenului.  

r) așternut pământ vegetal presupune:  

 transportul pământului și descărcatul lui la marginea parcelei;  

 transportul pământului cu roaba în interiorul parcelei;  

 împrăștierea pământului cu lopata;  

 nivelarea cu grebla până se obțin suprafeţe plane.  

s) plantatul florilor presupune:  

 transportul ghivecelor în interiorul zonei de lucru;  

 trasarea și pichetarea terenului, în anumite rondouri executarea desenului;  

 săparea gropilor pentru plantare;  

 plantarea, udarea, acoperirea cu pământ și tasarea pământului;  

ș) plantatul arborilor și arbuștilor foioși și rășinoși presupune:  

 săparea manuală a gropilor de diferite dimensiuni, cu păstrarea structurii solului și 

separarea stratului de pământ vegetal;  

 transportul materialului săditor în interiorul zonei de lucru până la locul de 

plantare;  

 mocirlitul rădăcinilor la foioase fără balot;  

 așezarea în groapă;  

 astuparea cu pământ a gropilor;  

 tasarea pământului;  

 executarea farfuriilor sau a mușuroaielor;  

 primul udat;  

 fasonatul coroanei;  

 tutoratul arborilor cu tutori confecționați din lemn.  
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t) plantatul trandafirilor presupune:  

 transportul plantelor în interiorul zonei de lucru;  

 săparea gropilor poligonale;  

 mocirlit rădăcini;  

 plantarea, udarea și acoperirea cu pământ;  

 mușuroitul, dacă plantarea se face toamna.  

(ț) plantatul gardului viu presupune:  

 trasarea și pichetarea terenului;  

 executarea șanțului pentru plantat;  

 scoaterea puieților din depozit;  

 transportul puieților la locul de plantare și repartizarea lor pe lungimea șanțului;  

 fasonatul și mocirlitul rădăcinilor;  

 plantatul puieților și primul udat.  

 

ART. 31 Activitatea de producere a materialului dendrologic și floricol necesar amenajării, 

decorării și înfrumusețării zonelor verzi adiacente tramei stradale și a locurilor de agrement se va 

realiza conform procedurilor tehnice din prezentul regulament, după cum urmează: 

a) realizarea activității de producere a materialului dendrologic și floricol este condiționată de 

existența la punctul de lucru a următoarelor documente:  

 documentația de execuție; 

 instrucțiuni de lucru și fișele tehnologice;  

 certificatele de calitate pentru materialele aprovizionate;  

 asigurarea la punctul de lucru a materialelor necesare execuției;  

 asigurarea cu personal executant instruit privind prevederile din procedura tehnică;  

b) materialul săditor de calitate, reprezentat de plante care să dezvolte la locul de plantare, 

caractere genetice proprii solului, se realizează prin respectarea tuturor cerințelor tehnologice de 

producere a sortimentului de flori, arbori și arbuști; 

  

ART.32 Resursele principale utilizate în vederea amenajării spațiilor verzi sunt resursele 

materiale, resursele umane și utilajele. 

 

ART.33 Activitatea de amenajare a zonelor verzi cu flori și arbuști se realizează conform 

procedurilor tehnice din prezentul regulament.  

 

ART.34 Materialul dendrologic și floricol utilizat va fi compatibil cu structura geologică a 

solului în care se plantează. 

  

ART.35 Activitățile de amenajare și extindere a spațiilor verzi din diferite zone vor fi 

coordonate în scopul evitării monotoniei peisagistice și funcționale. 

 

CAPITOLUL III. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII 

Secţiunea I. Drepturile și Obligaţiile operatorului 

ART. 36 Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi: 

 a) să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din 

economie; 

b) să propună modificarea tarifului aprobat în situaţiile de schimbare semnificativă a 

echilibrului contractual.  

 

ART.37 Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligaţii: 

    a) să ţină gestiunea separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife 

juste în concordanţă cu cheltuielile efectuate; 

    b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare, conform prevederilor contractuale şi cu 

respectarea prezentului regulament, prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare; 
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c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din 

culpă, inclusiv pentru restricţiile impuse deţinătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de 

protecţie instituite, conform prevederilor legale; 

e) să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informaţiile 

solicitate şi să asigure accesul la documentele şi documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul 

de salubrizare, în condiţiile legii; 

    g) să deţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi licenţele necesare prestării activităţilor 

specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislaţia în vigoare; 

    i) să presteze serviciul de salubrizare la toţi utilizatorii din raza unităţii 

administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a 

gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deşeuri municipale şi să lase în stare de curăţenie spaţiul 

destinat depozitării recipientelor de colectare şi domeniul public; 

    l) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin hotărârea de dare în administrare sau prin 

contractul de delegare a gestiunii şi precizaţi în caietul de sarcini al serviciului de salubrizare, să 

îmbunătăţească în mod continuu calitatea serviciilor prestate; 

    m) să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor 

specifice de operare; 

    p) să asigure curăţenia şi igiena căilor publice, a staţiilor mijloacelor de transport în comun; 

    q) să asigure curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice, din staţiile mijloacelor de 

transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate şi să le menţină în funcţiune pe timp de 

polei sau de îngheţ; 

    u) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor într-un registru şi să ia măsurile 

de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele şi prenumele persoanei care a 

reclamat şi ale celei care a primit reclamaţia, adresa reclamantului, data şi ora reclamaţiei, data şi 

ora rezolvării, numărul de ordine al reclamaţiei care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise 

operatorul are obligaţia să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora; 

 

    Secţiunea II. Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor 

    ART. 38 (1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direcţi ori indirecţi 

ai serviciului de salubrizare. 

    (2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, 

precum şi la informaţiile publice este garantat tuturor utilizatorilor. 

 

    ART.39 Utilizatorii au următoarele drepturi: 

    a) să utilizeze, liber şi nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condiţiile 

contractului/contractului-cadru de prestare; 

    c) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi celei competente orice deficienţe 

constatate în sfera serviciului de salubrizare şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, 

îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciului; 

    e) să primească şi să utilizeze informaţii privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate 

în legătură cu acest serviciu de către autorităţile administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. sau 

operator, după caz; 

    j) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau 

autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiţii 

contractuale; 

    l) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare şi de utilizare a 

acestora. 

 

    ART.40 Utilizatorii au următoarele obligaţii: 

    a) să respecte prevederile prezentului regulament şi clauzele contractului de prestare a 

serviciului de salubrizare; 

    h) să respecte normele de igienă şi sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare; 

    j) să menţină în stare de curăţenie recipientele în care se depozitează deşeurile municipale în 

vederea colectării; 
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    k) să execute operaţiunea de deversare/abandonare a deşeurilor în recipientele de colectare în 

condiţii de maximă siguranţă din punctul de vedere al sănătăţii populaţiei şi al protecţiei mediului, 

astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri; 

    n) să asigure curăţenia locurilor de parcare pe care le au în folosinţă din domeniul public, dacă 

este cazul, şi să nu efectueze reparaţii care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi 

lubrifianţilor sau de lichide rezultate din spălarea autovehiculelor; 

    o) să nu arunce deşeuri şi obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în 

locuri publice; 

    p) să depună hârtiile şi resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării 

mijloacelor de transport şi a activităţii desfăşurate pe străzile localităţii în coşurile de hârtii 

amplasate de operator de-a lungul străzilor şi în alte asemenea locuri; 

    q) să menţină curăţenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea 

din dreptul condominiului, gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc; 

    r) să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc; 

    s) să păstreze curăţenia pe arterele de circulaţie, în pieţe, târguri şi oboare, în parcuri, locuri de 

joacă pentru copii şi în alte locuri publice. 

CAPITOLUL IV. DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE 

ART.41 (1) Prezentul Regulament s-a elaborat şi adaptat în funcţie de particularităţile locale şi 

de interesele actuale şi de perspectivă ale comunităţii locale, ţinând cont de prevederile legale în 

domeniu şi în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului- cadru al serviciului de salubrizare a 

localităţilor aprobat prin Ordinul nr. 82/2015 al preşedintelui A.N.R.S.C. 

 (2) Prevederile prezentului Regulament vor fi actualizate în funcţie de modificările de natură 

tehnică, tehnologică şi legislativă.  

   (3) Contravenţiile în domeniul serviciului de salubrizare pentru utilizatori, precum şi pentru 

operatori, cu specificarea acestora şi a cuantumului amenzilor aplicabile, sunt prevăzute în HCL 

nr.3/2020 privind aprobarea Regulamentului de ordine publică și gospodărire a orașului Ocna Mureş. 

     (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite 

prin Regulamentul de ordine publică și gospodărire a orașului Ocna Mureş. 
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