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D E C I Z I E nr.___ 
 

din __ august 2022 

 
“Cu privire la asigurarea și menținerea curățeniei  

sanitare pe teritoriul municipiului Edineț ” 

 
       În temeiul art.14 alin.2 lit.h) din Legea Republicii Moldova nr.436 din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice și responsabilității 

bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, 

decizia consiliului municipal Edineț nr.07/13 din 07 aprilie 2016, demersul Î.M. DGPLC-Edineț, avizul 

favorabil a comisiei consultative a consiliului municipal Edineț, 
 
                                                Consiliul municipal Edineţ  DECIDE: 

 
1. Se  aprobă  Regulamentul cu privire la asigurarea și menținerea curățeniei pe teritoriul municipiului 

Edineț, conform anexei. 

2. Se desemnează Întreprinderea Municipală Direcția de Producere Gospodărie Locativ Comunală 

Edineț, ca entitate de specialitate a municipalității prevăzută în textul Regulamentului. 

3. Se desemnează Întreprinderea Municipală Direcția de Producere Gospodărie Locativ Comunală 

Edineț, ca operator de salubrizare pentru acțiunile de măturare și spălare manuală și mecanică 

prevăzute în textul prezentului Regulament. 

4. Se desemnează Întreprinderea Municipală Direcția de Producere Gospodărie Locativ Comunală 

Edineț, ca operator de colectare, transportare și gestionare a deșeurilor, prevăzută în textul 

Regulamentului, aprobat prin prezenta decizie. 

5. Se abrogă Regulamentul cu privire la menținerea curățeniei pe teritoriul orașului Edineț, aprobat 

prin decizia consiliului orățenesc Edineț nr.7/13 din 07.04.2016. 

6. Primarul mun.Edineț, dl.Cojocari Constantin de comun cu contabilul-șef, anual la aprobarea 

bugetului, va asigura Î.M.DPGLC Edineț cu resurse financiare suficiente pentru respectarea 

prevederilor Regulmentului, conform devizului de cheltuieli prezentat de Întreprinderea Municipală 

DPGLC Edineț. 

7. Primarul mun. Edineţ dl. Constantin Cojocari va asigura îndeplinirea prezentei decizii. 

8. Secretarul Consiliului municipal Edineţ, dl. Mircea Morari, va aduce la cunoştinţa părţilor 

interesate prezenta decizie, va asigura publicarea în Registrul de Stat al actelor locale. 

 
 

          Avizat:                         

          Secretarul Consiliului municipal Edineţ                    Mircea MORARI 

 

         Autorul proiectului de decizie, consilier                      Valerian CIOBANU 

 

         Primarul municipiului Edineț                                     Constantin COJOCARI 

 

         Specialist principal                                                      Dumitru GLADINIUC   
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Anexă  

                                                         la decizia Consiliului municipal Edineţ   

nr.__  din __ august  2022 

                                               

REGULAMENT 

cu privire la asigurarea și menţinerea curăţeniei pe teritoriul municipiului EDINEŢ 

 

Dispoziţii generale 
Regulamentul cu privire la asigurarea și menţinerea curaţeniei pe teritoriul municipiului Edineţ (pe 

parcurs-Regulament) este  elaborate  în conformitate  cu Legea serviciilor publice de gospodărie comunală 

nr.1402-XV din 24.10.2002, cu modificările ulterioare,  Legea cu privire la locuinţe nr.75 din 30.04.2015, 

Codul Civil al Republicii Moldova  nr.1107-XV  din 06.06.2002, Codul Contravenţional al Republicii 

Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008, Legea nr.435-XVI din 28.12.2006 privind  descentralizarea 

administrativă,  Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale 

şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de 

la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă  aprobat prin Hotărîrea Guvernului  nr.191 din 

19.02.2002. Prezentul Regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, 

reglementarea, gestionarea, exploatarea, finanţarea şi controlul funcţionării serviciului de salubrizare a 

Î.M.DPGLC-Edineț. Prevederile prezentului Regulament se aplică în procesele de organizare şi realizare a 

salubrizării teritoriilor orașului Edineț și satelor Alexăndreni și Gordinețtii Noi. Prezentul Regulament nu 

se aplică în sfera gestionării spațiilor verzi. 

În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni 
salubrizare – un complex de activităţi care include precolectarea, colectarea, evacuarea, utilizarea tuturor 

tipurilor de deşeuri, precum şi măturatul, spălatul şi stropitul străzilor, curăţarea zăpezii de pe căi publice; 

sistem de salubrizare - un proces tehnologic şi funcţional, care cuprinde construcţii, instalaţii şi 

echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare; 

rampă de depozit – un amplasament autorizat pentru eliminarea finală a deşeurilor prin depozitare pe sol 

sau în subteran; 

deşeuri – substanţe, materiale, obiecte, resturi de materii prime provenite din activităţi economice, 

menajere şi de consum, care şi-au pierdut, integral sau parţial, valoarea iniţială de întrebuinţare, dintre care 

unele sînt reutilizabile după prelucrare; 

deşeuri menajere  –  deşeuri provenite din activităţi casnice şi de consum; 

deşeuri din demolări şi construcţii – deşeuri rezultate în urma demolării sau construirii clădirilor, şoselelor 

şi a altor obiective industriale ori civile, care nu sunt încadrate ca deşeuri periculoase; 

deşeuri zootehnice – deşeuri rezultate în urma activităţii de creştere şi întreţinere a animalelor şi păsărilor; 

prestatori (operatori) – persoana juridică, care are competenţă şi capacitatea de a furniza/presta servicii de 

salubrizare consumatorilor în condiţiile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale, în temeiul 

prezentului Regulament şi care asigură nemijlocit administrarea şi funcţionarea sistemului de salubrizare; 

consumatori (utilizatori) – persoane juridice sau fizice care beneficiază de serviciile de salubrizare 

prestate pentru necesităţi proprii sau publice pe baze contractuale cu operatorul/prestatorul; 

infrastructura tehnico-edilitară – ansamblul sistemelor de utilităţi publice destinate prestării serviciilor de 

salubrizare, care aparţine domeniul public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi este supusă 

regimului juridic al proprietăţii publice sau private, potrivit legii. 

 

Responsabilii pentru organizarea sistemului de salubrizare pe teritoriul municipiului Edineţ 
Organizarea sistemului de salubrizare a localităților din componența municipiului Edineț este 

efectuată sub conducerea primarului municipiului Edineț. Pentru asigurarea salubrității localităților 

municipiului, consiliul municipal Edineț a fondat Î.M. DPGL-C Edineţ. 

Î.M. DPGL-C Edineţ organizează serviciul de salubrizare a teritoriului municipiului Edineţ  pentru 

satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale agenţilor economici, care-și desfăşoară 

activitatea pe teritoriul municipiului Edineţ.  Î.M. DPGL-C Edineţ este în drept să acorde servicii de 

salubritate și pe teritoriul altor localităţi ale raionului Edineţ, în baza contractelor bilaterale. 

Alegerea modului de gestiune a serviciului de salubrizare se efectuează de către autoritatea 

reprezentativă şi deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale la propunerea autorităţii executive şi 

reprezentative respective. 



Activitatea operatorului în acordarea serviciului de salubrizare se organizează şi se desfăşoară in 

baza prezentului Regulament şi al caietului de sarcini, aprobat de autoritatea deliberativă şi reprezentativă a 

unităţii administrativ-teritoriale, intocmit de specialistul Primăriei și coordonat cu operatorul. 

 

Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activităţi: 

a) precolectarea, colectarea, evacuarea şi depozitarea deşeurilor, cu excepţia deşeurilor toxice, 

periculoase şi a celor cu regim special; 

b) infiinţarea şi administrarea rampelor de depozitare a deşeurilor şi ţinerea evidenţei tuturor 

deşeurilor colectate şi depozitate; 

c) termovalorificarea deşeurilor; 

d) măturatul, spălatul, stropirea, deszăpezirea şi intreţinerea locurilor şi căilor publice; 

e) colectarea cadavrelor animalelor din locuri publice şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj; 

f) colectarea, evacuarea, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la 

populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de 

echipamente electrice şi electronice etc.); 

g) colectarea, evacuarea deşeurilor zootehnice provenite din gospodăriile casnice; 

h) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice (drumuri, trotuare, piețe, e.t.c.) şi menţinerea 

in funcţiune a acestora in timp de polei sau de ingheţ (presurarea cu material antiderapant). 

Activitatea de valorificare a deşeurilor se autorizează şi se desfăşoară in conformitate cu Legea 

nr.209 din 29.07.2016 privind deşeurile. 

Serviciului de salubrizare se prestează prin intermediul operatorilor. 

 

Principiile serviciului de salubrizare. 
Serviciul de salubrizare din cadrul Î.M. DPGL-C Edineţ se organizează şi funcţionează pe baza 

următoarelor principii: 

a) protecţia sănătăţii populaţiei; 

b) autogestiune, autonomia locală şi descentralizarea serviciilor; 

c) responsabilitatea faţă de cetăţeni și agenții economici; 

d) protecţia mediului; 

e) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului; 

f) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; 

g) nediscriminarea şi egalitatea de tratament al consumatorilor; 

h) transparenţa, consultarea cu cetăţenii privind luarea deciziilor, ce ţin de prestarea serviciului; 

i) administrarea corectă şi eficientă a bunurilor proprietate publică și/sau privată a unităţilor    

   administrativ-teritoriale şi a banilor publici; 

j) securitatea serviciului; 

 

Infrastructura tehnico-edilitară 

Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul Î.M.DPGLC Edineț, care, impreună cu 

mijloacele de colectare şi transport al deşeurilor, formează sistemul de salubrizare a localităţilor, denumit 

in continuare sistem de salubrizare. 

Sistemul de salubrizare include construcţii, instalaţii şi echipamente specifice, inclusiv: 

a) depozite de colectare şi stocare a deşeurilor; 

b) construcţii şi instalaţii destinate colectării, evacuării, valorificării şi depozitării deşeurilor; 

c) baze de intreţinere și reparație  a autovehiculelor și echipamentelor de salubritate; 

d) centre de colectare şi stocare a materialelor (recipiente de colectare, urne, pubele); 

 

Competenţe şi obligaţii 

Competenţele autorităţii administraţiei publice locale de nivelul unu în domeniul salubrizării 

Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul unu elaborează şi aprobă strategiile de 

salubrizare a unităţii administrativ-teritoriale, ţinind seama de prevederile legislaţiei, de documentaţiile de 

urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, precum şi de programele de dezvoltare economico-

socială a unităţii administrativ-teritoriale. 

Strategiile adoptate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale vor urmări, in principal, următoarele 

obiective: 

a) susţinerea dezvoltării economico-sociale a localităţilor; 

b) promovarea calităţii şi eficienţei serviciului de salubrizare; 



c) stimularea mecanismelor economiei de piaţă; 

d) dezvoltarea durabilă a serviciului de salubrizare; 

e) promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a sistemului de salubrizare, pe baza unui 

mecanism eficient de planificare multianuală a investiţiilor; 

f) protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei; 

g) adoptarea normelor referitoare la organizarea şi funcţionarea serviciului de salubrizare; 

h) informarea periodică a populaţiei localităţii asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de 

salubrizare, precum şi asupra necesităţii instituirii unor taxe locale; 

i) respectarea cerinţelor din legislaţia privind protecţia mediului referitoare la salubrizarea 

localităţilor din componența municipiului. 

Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul intîi au competenţe exclusive in ceea ce priveşte 

infiinţarea, organizarea, gestionarea şi coordonarea serviciului de salubrizare a localităţilor, avind 

următoarele atribuţii in domeniu: 

a) stabilirea modalităţii şi regimului de evacuare a deşeurilor; 

b) stabilirea programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii existente, precum 

şi a programelor de infiinţare a unor noi sisteme de salubrizare, in condiţiile legii; 

c) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor de investiţii, in scopul realizării acestora intr-o 

concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor din municipiu, de 

urbanism, de amenajare a teritoriului şi de mediu; 

d) elaborarea şi aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea 

sistemelor de salubrizare, cu respectarea cerinţelor impuse de legislaţia privind protecţia mediului; 

e) infiinţarea intreprinderilor municipale de salubrizare a localităţii; 

f) iniţierea unor parteneriate public-private, ca instrument de realizare a investiţiilor in domeniul 

infrastructurii tehnico-edilitară aferente serviciului de salubrizare; 

g) concesiunea (după caz) serviciului de salubrizare pe criterii de transparenţă, competitivitate şi 

eficienţă, precum şi exercitarea atribuţiilor de administrare asupra bunurilor aparţinind domeniul public sau 

privat al unităţii administrativ-teritoriale aferente infrastructurii serviciului; 

h) selectarea partenerului privat pentru parteneriatul public-privat in modul prevăzut de legiaslaţia 

privind parteneriatul public-privat; 

i) elaborarea şi aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare; 

j) stabilirea şi aprobarea indicatorilor de performanţă ai serviciului de salubrizare; 

k) adoptarea măsurilor organizatorice necesare pentru generalizarea colectării selective a deşeurilor, 

in vederea valorificării, tratării şi depozitării controlate a acestora; 

l) stabilirea taxelor locale şi aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea 

reglementărilor in vigoare; 

m) stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator în conformitate cu metodologia 

de calculare a tarifului pentru serviciul de salubrizare prestat, aprobată de Guvern; 

n) medierea conflictelor contractuale dintre utilizatorul şi operatorul serviciului de salubrizare, la 

cererea oricăreia dintre părţi; 

o) monitorizarea şi exercitarea controlului cu privire la prestarea serviciului de salubrizare; 

p) aprobarea listelor străzilor şi obiectelor cu stabilirea limitelor teritoriale, ce vor fi salubrizate cu 

forţe proprii ale agenţilor economici şi organizaţiilor din localitatea respectivă; 

r) aprobarea listelor străzilor şi obiectelor ce vor fi salubrizate cu mijloace tehnice speciale, 

periodicitatea salubrizării; 

s) atribuirea terenurilor pentru organizarea depozitelor de deşeuri, construcţia fabricilor de 

prelucrare complexă a deşeurilor (după caz), după coordonarea cu organele de protecţie a mediului şi 

asigurarea construcţiei şi exploatării lor; 

t) crearea şi organizarea activităţii comisiilor de control al salubrizării in raza localităţilor deservite. 

u) organele de poliţie vor participa in cadrul comisiilor locale de control a salubrizării şi conform 

competenţelor vor efectua supravegherea in comun cu alte instituţii de resort a respectării regulilor sanitare 

de intreţinere a teritoriului, cu acordarea asistenţei acestora in relevarea şi documentarea cazurilor de: 

 aruncare a deşeurilor în locurile neautorizate; 

 dispersare din unităţile de transport a materialelor pulverizante (ciment, nisip, var, etc.), 

materialelor de sonstrucție, cît şi a celor semilichide (mortar, băligar, etc.) pe drumuri,străzi, etc.; 

 depozitare a materialelor de construcţie, deşeurilor de provenienţă animalieră etc., pe partea 

carosabilă, trotuare, spații verzi, in afara curţilor şi pe teritoriul blocurilor locative; 

 arderea frunzişului şi gunoiului; 



 eschivarea peroanelor fizice şi juridice de la indeplinirea prevederilor acestui Regulament; 

 

Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale faţă de operator 

In exercitarea prerogativelor acordate prin prezentul Regulament, autoritatea administraţiei publice 

locale are, faţă de operatorul serviciului de salubrizare, următoarele obligaţii: 

a) să asigure tratament egal pentru toţi consumatorii serviciului de salubrizare care 

activează/locuiesc pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, indiferent de modul de organizare, de 

forma de proprietate, de ţara de origine sau de modalitatea de gestiune adoptată; 

b) să asigure publicitatea şi accesul liber la informaţiile de interes public, cu precădere la acele 

informaţii care asigură activitatea serviciului de salubrizare; 

c) să aducă la cunoştinţă publică deciziile consiliului municipal şi dispoziţiile primarului avind ca 

obiect serviciul de salubrizare; 

d) să selecteze şi să stabilească partenerii privaţi pentru proiectele de asociere sau de formare de 

societăţi mixte numai in conformitate cu procedurile legale, fără lezarea drepturilor și obligațiilor 

operatorului; 

e) să elibereze certificate, autorizații, alte acte administrative cetățenilor, agenților economici care 

locuiesc/activează pe teritoriul municipiului Edineț, numai dacă dețin contracte de prestare a serviciului de 

salubrizare încheiate cu operatorul (Î.M.DPGLC Edineț). 

f) să păstreze, in condiţiile legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor economico-financiare 

privind activitatea operatorului, care nu ţin de interesul public. 

 

Competenţele şi obligaţiile gestionarilor fondului de locuinţe 

Gestionarii fondului de locuinţe (Asociațiile de locatari) se obligă şi asigură: 

a) incheierea la timp a contractelor pentru prestarea serviciului de salubrizare; 

b) participarea la instruire pentru respectarea cerinţelor sanitare asupra terenurilor aferente 

blocurilor locative și/sau caselor individuale de locuit, organizate de operator sau serviciile respective ale 

autorităţilor administraţiei publice locale; 

c) organizarea instruirii populaţiei deservite pentru respectarea cerinţelor sanitare din interiorul 

blocului locativ şi asupra terenurilor aferente acestuia; 

d) luarea măsurilor de rigoare in cazurile cind serviciul de salubrizare nu este prestat conform 

condiţiilor contractului sau un asemenea contract nu este incheiat; 

e) organizarea locatarilor la lucrările periodice de salubrizare, amenajare şi inverzire a terenurilor 

aferente și/sau adiacente blocului de locuit. 

 

Drepturile operatorului 

In relaţia cu utilizatorii, drepturile şi obligaţiile operatorului serviciului de salubrizare rezultă din 

deciziile/dispozițiile de dare in administrare şi din contractele de prestare a serviciului. 

Operatorul, in conformitate cu prevederile actelor legislative și normative, are dreptul la: 

a) incasarea contravalorii serviciului de salubrizare prestat, corespunzător tarifului aprobat de 

autoritatea administraţiei publice locale deliberativă de nuvelul unu; 

b) prezentarea propunerilor de ajustare a tarifului pentru serviciul prestat in raport cu evoluţia 

generală a preţurilor şi tarifelor din economie; 

c) prezentarea propunerilor de modificare a tarifului pentru serviciile prestate; 

d) exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza unităţii 

administrativ-teritoriale de nivelul unu, pentru care are decizie/dispoziție de dare a lui in administrare; 

e) acţionarea in judecată, conform legislaţiei, a utilizatorilor care nu achită serviciile prestate și/sau 

a persoanelor care refuză încheierea contractului de acordare a serviciului de salubritate.  

 

Obligaţiile operatorului 

Operatorul este obligat: 

a) să presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor universalităţii, accesibilităţii, 

continuităţii şi egalităţii de tratament intre utilizatori; 

b) să prezinte, atat autorităţilor administraţiei publice locale cit şi utilizatorilor, toate informaţiile de 

interes public solicitate şi să asigure accesul la informaţiile necesare, in vederea verificării şi evaluării 

funcţionării şi dezvoltării serviciului de salubrizare, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament; 

c) să pună in aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor 

de prestare a serviciului, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale prevăzute de normele legislaţiei 



privind achiziţiile publice, şi să asigure totodată respectarea cerinţelor specifice din legislaţia privind 

protecţia mediului; 

d) să activeze in baza autorizaţiei, eliberate de autoritatea de mediu abilitată; 

e) să incheie cu utilizatorii contracte de prestare a serviciilor de salubrizare. 

 

Drepturile utilizatorilor 

Dreptul utilizatorilor de a beneficia de serviciul de salubrizare se stabileşte prin prezentul 

Regulament, aprobat prin decizia consiliului municipal. 

Utilizatorii au drept de acces fără discriminare la informaţiile publice referitoare la serviciul de 

salubrizare. Atit operatorul, cit şi autorităţile administraţiei publice locale avind obligaţia de a comunica 

utilizatorului informaţii cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifară şi la clauzele 

contractului incheiat. 

Deciziile autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la serviciul de salubrizare vor fi aduse 

la cunoştinţă publică şi orice utilizator din aria de prestare a serviciului are dreptul să conteste prevederile 

acestora, in condiţiile legii. 

Utilizatorii beneficiază şi de alte drepturi prevăzute in legislaţie. 

 

Obligaţiile utilizatorilor 

Persoanele fizice sau juridice din localitățile municipiului Edineț, in calitatea lor de utilizatori ai 

serviciului de salubrizare, au următoarele obligaţii: 

a) să incheie direct cu operatorul contract de prestare a serviciilor de salubrizare, sau să delegheze 

dreptul de incheiere a contractului gestionarului fondului de locuinţe; 

b) să respecte clauzele contractului de prestare a serviciilor de salubrizare; 

c) să achite facturile pentru plata serviciului, in conformitate cu prevederile contractului de prestare 

a serviciului de salubrizare; 

d) să amenajeze rampele de colectare a deşeurilor; 

e) să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare şi al utilajelor şi 

mecanismelor pentru stingerea incendiilor; 

f) să asigure presărarea căilor de acces la rampa de colectare pe timp de iarnă cu material 

antiderapant şi curăţirea de zăpadă; 

g) să asigure depozitarea deșeurilor in recipiente asigurate de operatorul serviciului de salubrizare, 

numai in locurile special amenajate; 

 

Contractarea serviciului, colectarea deşeurilor 
Proprietarii, caselor individuale de locuit, apartamentelor, întreprinderilor, organizaţiilor și 

instituţiilor aflate pe teritoriul municipiului Edineț, indiferent de forma de proprietate, în calitate de 

consumatori/utilizatori ai serviciului de salubritate, au obligatia de a încheia cu Î.M. DPGL-C Edineţ în 

calitate  de prestator/operatori al serviciului de salubritate, contract privind prestarea serviciului public de 

salubrizare şi să achite contravaloarea serviciilor prestate, conform facturilor primite de la operator. Pentru 

blocurile locative care au format/înregistrat Asociație de locatari, contractul este încheiat între operator și 

Asociație, în dependență de numărul de persoane (copii plus maturii) care locuiesc în apartamentele din 

cadrul Asociației. În cazul existenței Asociației, plata pentru serviciile de salubrizare este achitată de către 

Asociație. Relațiile juridice între locatari și Asociație sînt stabilite printr-un Regulament intern. 

Contractul incheiat intre operator şi utilizatorul serviciului de salubrizare intruneşte următoarele 

condiţii: 

a) numele sau denumirea, domiciliul sau sediul părţilor contractante; 

b) obiectul contractului; 

c) drepturile părţilor; 

d) obligaţiile părţilor; 

e) perioada de acţiune a contractului; 

f) preţul lucrărilor contractate şi modalităţile de plată; 

g) garanţii şi evaluarea calităţii lucrărilor indeplinite; 

h) responsabilităţile părţilor; 

i) operare de modificare şi reziliere a contractului; 

j) soluţionarea litigiilor; 

k) condiţii suplimentare; 

l) rechizitele părţilor. 



Depozitarea deşeurilor se efectuiază în containere, care se instalează în locuri special amenajate, 

îngrădite cu pereţi din fortan sau cu gard din plasă metalică. Platourile  pentru containere urmează  să fie 

amplasate la o distanță de la  blocurile locative,  de la instituţiile preşcolare,  terenurile de sport şi locurilor 

de agrement, cu respectarea normelor sanitare. 

Containerele  urmează să fie  vopsite, asigurate cu tăbliță cu  indicarea datelor depre proprietarul 

containerelor, precum  și orarul de evacuare şi organizaţia responsabilă de evacuarea deşeurilor. 

Amplasarea punctelor de colectare a deșeurilor se va coordona cu serviciile abilitate din cadrul 

autorităţii administraţiei publice locale. 

De la staţiile auto, din Grădina Publică ,,Vasile Alecsandri”, din zonele de agrement, din scuaruri, 

de la instituţiile de învăţămînt, instituțiile medicale, de pe străzile oraşului colectarea și evacuarea 

deşeurilor se efectuiază de către Î.M. DPGL-C Edineţ, cu achitarea pentru serviciile respective de către 

Primărie, în baza devizului de cheltuieli. 

In locurile publice (pieţe, parcuri, gări, staţii pentru transportul public, etc.) instalarea recipientelor 

se efectuează in conformitate cu prezentul Regulament. Se vor instala recipiente in mod obligatoriu la 

staţiile de transport in comun. Golirea lor se va efectua sistematic, in dependenţă de acumulare. 

Responsabili de golirea pubelelor este serviciul de salubrizare. 

Salubrizarea mecanizată umedă şi uscată a străzilor, pieţelor cu inveliş perfecţionat se va face in 

conformitate cu prezentul Regulament. La spălarea mecanizată a străzilor asfaltate se va preveni ca 

deşeurile ce se acumulează pe lingă borduri să nu fie aruncate cu getul de apă pe trotuare ori 

suprafeţele inverzite. In perioada de vară, străzile cu trafic intens se vor stropi cu apă de mijloacele 

mecanizate speciale (autostropitoare). Pe traseele unde lipseşte sistemul de canalizare a apelor meteorice, 

in vederea reducerii poluării aerului cu praf şi altor poluări, salubrizarea se va face cu mijloacele 

mecanizate speciale (automăturătoare). 

In perioada căderii frunzelor, salubrizarea teritoriilor se va face minuţios, iar frunzele căzute vor fi 

colectate pe sectoare special prevăzute şi transportate pe cimpurile de compostare coordonate cu organele 

de protecţie a mediului. Se interzice arderea frunzelor şi a restanţelor formate in urma curăţirii copacilor. 

In perioada de iarnă, la prelucrarea căilor de circulaţie auto cu regenţi chimici şi pentru prevenirea 

formării soluţiilor lor, vor fi respectate intocmai normele de utilizare şi repartizare a regenţilor chimici in 

scopuri antiderapante pe drumuri. Este interzisă colectarea şi depozitarea gheţii şi zăpezii poluate pe 

sectoarele spaţiilor verzi. 

Deşeurile acumulate in secţiile de boli infecţioase, dermato-venerice, ginecologice, oncologie, 

precum şi in secţia chirurgie se vor colecta in recipiente etanşate. Aceste deşeuri nu se vor transporta la 

depozite specializate de deşeuri (gunoiștea orășenească), dar se vor lichida la locul formării, coordonindu-

se acest proces cu Serviciul de Stat de Supraveghere a Sănătăţii Publice şi Inspectoratul Ecologic de Stat. 

Fiecare instituţie curativă (sau in complex) va dispune de instalaţii de incinerare a deşeurilor. 

Amplasarea acestor instalaţii pe teritoriul instituţiei este reglementată de normativele sanitare şi de normele 

în construcţii in vigoare. 

Colectarea, stocarea, evacuarea, inhumarea deşeurilor radioactive se va efectua conform cerinţelor 

Regulamentului privind securitatea sanitară in lucrul cu substanţele radioactive şi sursele de radiaţii 

ionizante. Regimul şi modalităţile de salubrizare a teritoriului depind de specificul instituţiei şi se va 

rezolva in teren, coordonindu-se cu serviciile abilitate. Se admite instalarea recipientelor in incăperi 

anexate. Personalul tehnic al instituţiei medicale zilnic va goli şi dezinfecta recipientele şi punctul de 

colectare a deșeurilor radioactive. 

In cazul lipsei in localitate a unui depozit autorizat de deşeuri, autoritatea administraţiei publice 

locale atribuie un teren, amenajează un punct de colectare şi depozitare provizorie a deşeurilor, cu 

evacuarea lor ulterioară în mod sistematic la un depozit autorizat din apropierea localităţii. 

 

Se  înterzice: 
 supraîncărcarea containerelor cu deşeuri menajere; 

 aruncarea în urne şi containere a deşeurilor lichide, deşeurilor zootehnice, materialelor  de 

construcţii, substanțe inflamabile, frunze, crengi; 

 transportarea materialelor de construcţie, frunzelor, crengilor, deşeurilor pe străzile orașului, cu 

unități de transport neechipate corespunzător; 

 devărsarea pe terenurile publice a apelor uzate şi a nămolului, provenite de la unităţile industriale, și 

din sectorul locative individual; 



 depozitarea, în afara teritoriului gunoiştii autorizate, special amenajate a deşeurilor de producţie şi 

menajere, a materialelor provenite din construcţii, a fierului vechi, a ambalajelor de orice fel, a 

reziduurilor industrial; 

 depozitarea deşeurilor de la șantierele de construcţie (argilă, nisip, pietriș, alte materiale de 

construcţie) pe terenurile publice adiacente șantierelor de construcție; 

 îngroparea deșeurilor pe terenurile proprietate publică; 

 aruncarea la întîmplare şi/sau îngroparea cadavrelor de animale; 

 depozitarea deşeurilor menajere  pe partea carosabilă a străzilor, drumurilor de acces, pe trotuare; 

 arderea deşeurilor  menajere, industriale, frunzelor  inclusiv pe teritoriul intern ale întreprinderilor, 

terenurile aferente şi/sau adiacente caselor de locuit, blocurilor locative, întreprinderilor, 

organizaţiilor/instituţiilor, indiferent de forma de proprietate; 

 parcarea mijloacelor de transort pe terenurile de joacă pentru copii, pe terenurile destinate sportului, 

pe gazoane, în afara zonelor special amenajate, în preajma locurilor special amenajate pentru 

depozitarea și evacuarea deșeurilor; 

 instalarea neautorizată pe terenurile publice a obiectivelor destinate comerţului, unităţi pentru 

depozitarea  temporară a autovehiculelor (prelată  metalică, garaje, etc.), a altor construcţii 

temporare (gherete, sere şi altele); 

 plasarea anunţurilor, publicităţii, foilor volante, altor materiale informaționale pe piloni și în locuri 

neautorizate, plasarea panourilor de reclamă, consolelor, bilborduri, în lipsa autorizației eliberată în 

modul stabilit de către Primaria municipiului Edineţ; 

 

Organizarea curăţirii teritoriilor. 
  Î.M. DPGL-C Edineţ asigură salubrizarea şi menţinerea curăţeniei sanitare în Grădina Publică 

,,Vasile Alecsandri”, în zonele de agrement,  pe străzile oraşului, pe terenurile de joacă pentru copii, pe 

terenurile adiacente instituțiilor bugetare și de învățămînt, precum şi alte locuri publice. Proprietarii caselor 

individuale de locuit, apartamentelor din blocurile locative, gestionarii fondurilor locative,  întreprinderile, 

organizaţiile instituţiile, indiferent de forma de proprietate, denumiţi în continuare consumatori, sunt 

obligați să–şi menţină în ordine sanitară terenul proprietate privată, terenul aflat în folosinţă precum şi 

terenul adiacent. 

Se permite depozitarea  deşeurilor în  pungi din polietilenă,  în containere  speciale,  în baza de contract 

cu Î.M. DPGL-C Edineţ, în locurile autorizate și special amenajate. Se interzice depozitarea arbitrară a 

deșeurilor în locurile neautorizate, formare de gunoiști stihiinice, necontrolate. Se interzice depozitarea 

deșeurilor în locurile autorizate, de către persoanele care nu au domiciliul pe teritoriul municipiului Edineț, 

precum și de către cetățenii care nu dispun de contract de acordare a serviciilor de salubrizare cu 

Î.M.DPGLC Edineț.  

Se interzice plimbatul animalelor în spații publice în lipsa omiterii colectării deșeurilor  provenite de la 

animalul plimbat. 

Conducătorii instituţiilor, întreprinderilor, organizaţiilor şi altor unităţi economice, în gestiunea cărora 

se află clădirile şi edificiile, precum  şi proprietarii  caselor  individuale de locuit, gestionarul fondului 

locativ sunt obligaţi să asigure realizarea în termen a lucrărilor  de  restaurare,  reparaţie  şi vopsire  a 

faţadelor   şi elementelor separate (balcoane, lodgii, burlane pentru scurgerea apei, garduri), de asemenea 

să păstreze în curăţenie şi în stare satisfăcătoare panourile de informare, plăcile comemorative care 

amplasate pe faţadele clădirilor. 

 

Tarifele pentru serviciile de salublizare 
Tarifele pentru serviciile de salubrizare se aprobă, ori de cite ori este necesar, de către consiliul 

municipal Edineț. Prin decizia consiliului orăşenesc Edineţ nr.4/9-1 din 12 noiembrie 2015 au fost aprobate 

următoarele tarifele pentru serviciile de salubrizare acordate de Î.M. DPGL-C Edineţ: 

 pentru apartamentele din blocurile locative – 15 lei/lună de persoană; 

 pentru casele individuale de locuit - 15 lei/lună de persoană; 

 pentru agenţii economici - 200 lei m3 

Începînd cu 01.10.2015 pentru depozitarea deşeurilor la gunoiştea orăşenească (str.Energeticienilor) 

evacuate în mod individual cu transport particular, se percep, conform deciziei consiliului orăşenesc Edineţ 

nr.3/4 din 01.10.2015, următoarele taxe:  

 pentru autocamioane și tractoare cu greutate peste 5 tone) - 150 lei;  

 pentru autocamioane și tractor cu remorcă cu greutate pînă la 5,0 tone – 100 lei;  

 camionete, microbuse, minitractor - 80 lei;  



 autoturisme cu remorcă, transport cu tracțiune animală – 50 lei. 

Taxele pentru serviciile de salubrizare se percep la modul direct de către Î.M.DPGLC Edineț. 

Consiliul orăşenesc Edineţ prin decizie ajustează taxa locală pentru salubrizare pentru fiecare persoană 

înscrisă la domiciliu. Modul de incasare a taxei pentru salubrizare se stabileşte conform Regulamentului 

aprobat de consiliu orăşenesc. 

Întreţinerea spaţiilor verzi 
Terenurile ocupate de spaţiile verzi,  gazoane, parcuri, fîșii forestiere ,amplasate  în perimetrul 

intravilanului și extravilanului  municipiului Edineţ  se folosesc conform destinaţiei. Se interzice reducerea 

suprafeţei terenurilor ocupate de spatiile verzi și fîșii forestiere, cu exepţia executării lucrărilor pentru 

construcţia drumurilor publice, liniilor electrice de tensiune înaltă, gazoductelor, doar în baza deciziei 

consiliului municipal însoțit de avizul Inspectoratului Ecologic de Stat. Spaţiile verzi folosite în interes 

public constituie obiectul exclusiv al proprietăţii publice domeniul public şi nu pot fi privatizate sau 

arendate/înstrăinate. Proprietarii caselor individuale de locuit, apartamentelor din blocurile locative, 

gestionarii fondurilor locative, terenurilor din extravilanul localităților,  întreprinderilor, organizaţiilor 

instituţiilor, indiferent de forma de proprietate, care administrează terenuri,  sînt obligaţi să amenajeze cu 

spaţii verzi toate suprafeţele neocupate productiv, precum și cele limitrofe  drumurilor, precum și să 

întrețină curățenia sanitară a acestor terenuri. Se interzice păşunatul animalelor pe terenurile proprietate 

publică a municipalității ocupate de spații verzi și fîșii forestiere, decît în cea stabilită de către autoritatea 

administrației publice locale. 

Finanţarea serviciului de salubrizare 

Finanţarea cheltuielilor de funcţionare, reabilitare şi dezvoltare a serviciului de salubrizare şi a 

cheltuielilor de investiţii pentru realizarea infrastructurii aferente acestuia se face cu respectarea legislaţiei 

privind finanţele publice locale. 

Veniturile operatorului se constituie prin incasarea de la utilizatori, sub formă de preţuri sau tarife, a 

sumelor reprezentand contravaloarea serviciilor prestate şi, după caz, din alocaţii de la bugetul unităţii 

administrativ-teritoriale, cu respectarea următoarelor principii: 

a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului; 

b) asigurarea rentabilităţii şi eficienţei economice; 

c) asigurarea egalităţii de tratament a serviciilor de utilităţi publice in raport cu alte servicii publice 

de interes general; 

d) recuperarea în totalitate de către operator a costurilor prestării serviciilor; 

e) recuperarea integrală prin tarife, taxe locale și/sau subvenţii de la bugetul unităţii administrativ-

teritoriale a costurilor de prestare a serviciului de salubrizare şi a investiţiilor pentru infiinţarea, reabilitarea 

şi dezvoltarea sistemelor de salubrizare.  

Alocaţiile financiare se realizează prin acordarea de transferuri de la bugetele unităţilor 

administrativ-teritoriale pentru dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare de interes local sau 

intercomunitar, cu respectarea principiului subsidiarităţii şi proporţionalităţii. 

 

Modul de realizare a serviciului de salubrizare 

In funcţie de natura, tipul şi caracteristicile activităţilor desfăşurate, serviciul de salubrizare se 

realizează prin gestiune directă, în baza contractelor de prestare a serviciului incheiate intre: 

a) operator şi autoritatea administraţiei publice locale, in calitatea acestora de utilizator; 

b) operator şi utilizatorii individuali ai serviciului de salubrizare, generatori de deşeuri, reprezentate 

de persoane fizice și/sau juridice. 

In funcţie de natura activităţilor prestate, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, 

utilizatorii achită contravaloarea serviciului prin: 

a) tarife, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare; 

b) taxe locale, in cazul prestaţiilor efectuate in beneficiul localităţii date. 

Clasificarea activităţilor in funcţie de modul de contractare, facturare şi plată a contravalorii 

serviciului de salubrizare prestat se stabileşte prin prezentul Regulament, care se anexează la 

decizia/dispoziția de dare in administrare a serviciului. 

Cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor locale se stabilesc, se ajustează sau se modifică de către 

autoritatea administraţiei publice locale deliberativă, potrivit prevederilor legislaţiei. 

Structura şi nivelul tarifelor şi taxelor locale vor fi stabilite astfel încît: 

a) să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare; 



b) să acopere sumele investite şi cheltuielile curente de intreţinere şi exploatare a serviciului și/sau 

sistemului de salubrizare; 

c) să incurajeze investiţiile de capital; 

d) să respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului. 

Tarifele aprobate trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective: 

a) asigurarea prestării serviciului de salubrizare la calitatea şi indicatorii de performanţă stabiliţi de 

consiliul municipal in caietul de sarcini, regulamentul intreprinderii de salubrizare; 

b) realizarea unui raport calitate-cost pentru serviciul de salubrizare prestat pe perioada angajată şi 

asigurarea unui echilibru intre riscurile şi beneficiile asumate de părţile contractante; 

c) asigurarea funcţionării eficiente a serviciului de salubrizare şi a exploatării bunurilor aparţinind 

domeniului public şi/sau privat al unităţii administrativ-teritoriale, precum şi asigurarea protecţiei mediului. 

 

Responsabilitatea pentru încălcarea Regulelor cu privire la asigurarea curăţeniei  

pe teritoriul municipiului Edineţ 
Răspunderea  pentru încălcarea Regulilor de menţinere a curaţeniei prevăzute de prezentul Regulament 

este prevăzută de  Codul    Contravenţional   al Republicii Moldova.  

Î.M.DPGLC Edineț este împuternicită cu dreptul de agent constatator, cu dreptul să constate 

contravenţii şi să încheie procese-verbale în privința încălcărilor actelor legislative și/sau normative 

prevăzute în prezentul Regulament, cu transmiterea proceselor-verbale Comisiei administrative instituită pe 

lîngă Primăria municipiului Edineț, contravenții prevăzute la art.180 din Codul Contravențional.  Angajații 

Î.M.DPGLC Edineț cu drepturi de agent constatator sînt administratorul/directorul întreprinderii şi 

adjuncţii lui, precum și specialistul întreprinderii numit prin ordinul intern.  

Primăria municipiului Edineț este împuternicită cu dreptul de agent constatator, cu dreptul să constate 

contravenţii şi să încheie procese-verbale în privința încălcărilor actelor legislative și/sau normative 

prevăzute în prezentul Regulament, cu transmiterea proceselor-verbale Comisiei administrative instituită pe 

lîngă Primăria municipiului Edineț, contravenții prevăzute la art.art.154, 157, 181 din Codul 

Contravențional.  Angajații Primăriei cu drepturi de agent constatator sînt primarul, viceprimarul, 

arhitectul-șef, precum și alți specialisti desemnați de către primar. 

 

  

          Avizat:                         

          Secretarul Consiliului municipal Edineţ                    Mircea MORARI 

 

         Autorul proiectului de decizie, consilier                      Valerian CIOBANU 

  

 

                              

 


