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CAIET DE SARCINI

PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI PRIVINDACTIVITATEA DE COLECTARE
SEPARATĂ ŞI TRANSPORTUL SEPARAT AL DEŞEURILOR COMUNALE ŞI AL
DEŞEURILOR SIMILARE PROVENIND DIN ACTIVITĂŢI COMERCIALE DIN INDUSTRIE
’ ŞI INSTITUŢII, INCLUSIV FRACŢII COLECTATE SEPARAT, DE PE TERITORIU
COMUNEI VERGULEASA,
JUDEŢUL OLT

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
ART.l. Prezentul caiet de sarcini s-a elaborat în conformitatea cu prevederile Legii serviciilorcomunitare de utilităţi
publice nr. 51/2006 republicata, ale Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, ale Legii 99/2014 de modificare
a Legii 101/2006 privind serviciului de salubrizare a localităţilor şi cele ale Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.) nr. 111/09.07.2007 cu modificările si completările
ulterioare pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor.
ART.2. La întocmirea prezentului caiet de sarcini s-aţinut cont de necesităţile obiective alecetăţenilor Comunei
VERGULEASA, cu respectarea în totalitate a cerinţelor minimale precizate în regulamentul- cadru al serviciului de salubrizare
a localităţilor si a reglementarilor obligatorii care trebuie respectate pe parcursul derulării activităţilor de colectare separată şi
transportul separat al deşeurilor comunale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii,
inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice electronice, baterii şi
acumulatori, denumită in continuare colectare separată a deşeurilor în Comuna VERGULEASA. La întocmirea Caietului de
sarcini, s-a utilizat documentaţia prevăzută în caietul de sarcini-cadru aprobat prin Ordinul mai sus menţionat, totodată s-a avut
in vedere modificările aduse de Legea nr. 99/2014.
ART.3. Prezentul Caiet de sarcini conţine specificaţii tehnice prin referire la reglementările tehnice, astfel cum sunt
acestea definite în legislaţia internă referitoare la standardizarea naţională şi stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor
specifice de colectare separatăa deşeurilor în Comuna VERGULEASA pentru ca acesta să funcţioneze în condiţii de eficienţă şi
siguranţă.
CAPITOLUL II
Obiectul caietului de sarcini
ART.4. Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor de colectare separatăa deşeurilor,
stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestei activităţi în condiţii de eficienţă şi siguranţă.
ART.5. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţăîn vederea
stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a colectării separate a deşeurilor.
ART.6. Caietul de sarcini face parte din documentaţia de atribuire a colectării separate a deşeurilor, care presupun:
- colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor comunale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi
comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente
electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;
- colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare
interioară şi /sau exterioară a acestora ( la solicitarea producătorilor /deţinătorilor dedeşeuri, în baza tarifelor aprobate de CL
VERGULEASA);
ART.7. (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul
calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţă în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologia, condiţiile
pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.
(2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de
recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele normative şi reglementările în legătură cu desfăşurarea
activităţii de colectare separată a deşeurilor.
(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor
şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activităţii de precolectarea, colectarea şi transportul
deşeurilor, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special şi care sunt în
vigoare.
ART.8. Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubrizare.
CAPITOLUL III
Durata acordului cadru de servicii
ART.9. Durata pentru care se desfasoara activitatea de colectare separată şi transportul separat a deşeurilor menajere,
inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special, din aria administrativteritorială a Comunei VERGULEASA , este de 10 luni, începând cu data încheierii contractului, acesta putând fi prelungit cu
acordul părţilor, pentru o perioadă egală cu jumătate din durata iniţială a contractului (5 luni), în condiţiile legislaţiei în vigoare.
ART.10. Contractul va înceta de drept, înainte de trecerea termenului în cazul desemnării unui operator regional în
cadrul unui sistem integrat de management al deşeurilor.

CAPITOLUL IV
Cerinţe organizatorice
minimale
ART.ll. Operatorii serviciului de salubrizare vor asigura:
a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii,
gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;
b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea
instalaţiei şi specificul locului de muncă;
c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de concesiune a serviciului şi precizaţi
în regulamentul serviciului de salubrizare;
d) furnizarea către Primăria Comunei VERGULEASA, respectiv către A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi
accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează activitatea decolectare separată şi transportul separat
al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, în condiţiile legii;
e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a activităţii de colectare separatăşi transportul separat
al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, care se vor perfecta şi încheia cufiecare gospodărie în parte, agent economic
sau autoritate publică;
f) prestarea activităţii de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor comunale şi al deşeurilor similare la
toţi utilizatorii din raza administrativ-teritorială a Comunei VERGULEASA cu care au sau nu au încheiat contract de prestare
de servicii, colectarea întregii cantităţi de deşeuri comunale şi abandonate şi lăsarea în stare de curăţenie a spaţiului destinat
depozitării recipientelor de precolectare;
g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor deoperare, constând din
ridicarea gunoiului de la populaţie, de pe domeniul public, de la instituţiile publice de 4 (patru) ori pe lună sau saptamanal.
Preţul tarifului va fi stabilit in conformitate cu Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile
comunitare de Utilitati Publice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a
tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, pe persoană, iar instituţiile publice şi agenţii
economicii se vor tarifa potrivit aprobărilor legale, în funcţie de cantitatea de deşeuri livrată pe bază de contract;
Cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor speciale se stabilesc, se ajustează sau se modifică de către autorităţile
administraţiei publice locale, in baza fişelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli, întocmite de către operatori, în
conformitate cu normele metodologice de stabilire, ajustaresau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de
salubrizare a localităţilor, elaborate de către A.N.R.S.C.;
h) dotarea utilizatorilor cu containere/recipiente, precum şi, obligatoriu cu sacii necesari realizării activităţii de
precolectare separată a deşeurilor, costurile de achiziţionare a acestora se includ în tariful ofertat pentru prestarea activităţii de
colectare separată a deşeurilor. Colectarea separată a deşeurilor se va face pe 3 fracţii (hârtie, plastic, sticlă/ metal) de la
populaţie şi agenţii economici. Recipientele de precolectare vor avea culori diferite pentru fiecare tip de deşeu colectat sau vor
fi marcate corespunzător prin inscpriptionare pe suprafaţa minima de 20% din suprafaţa totala a recipientelor de precolectare.
i) înlocuirea mijloacelor de precolectare separată care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi;
j) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi;
k) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora;
l) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor;
m) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei
autorităţilorcompetente, conform reglementărilor în vigoare;
n) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract;
o)
conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie;
p)
o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor în condiţiile
stabilite prin contract;
q) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale.
ART.12. Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului,
anexă la prezentul caiet de sarcini întocmit în baza Regulamentului - cadru aprobat de legislaţia în vigoare.
ART.13. (l)Programul de investiţii pentru dezvoltarea activităţii va fi promovat administraţia publica locală, în limita
surselor de finanţare.
(2) Lucrările de reparaţii, întreţinere şi modernizare vor fi incluse în programele anuale de investiţii întocmite în confonnitate
cu Programele Strategice ale Primăriei Comunei VERGULEASA cu respectarea condiţiilor contractuale dintre autoritatea
administraţiei publice locale şi operator.
(3) Cu sprijinul serviciului de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Local se va întocmi şi va supune aprobării
Consiliului Local al Comunei VERGULEASA programul anual al reparaţiilor şi lucrărilor de investiţii, având la bază

justificarea oportunităţii efectuării acestor cheltuieli.
(4) Operatorul de servicii va aplica propria politică în ce priveşte finanţarea şi/sau după caz, atragerea resurselor financiare
necesare dezvoltării serviciului sau asigurării siguranţei în exploatare pentru bunurile gestionate.
CAPITOLUL V
Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din
activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de
deşeuri de echipamente electrice electronice, baterii şi acumulatori. Colectarea şi transportul deşeurilor provenite
din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reablitare interioară şi /sau exterioară a acestora (la solicitarea
producătorilor/deţinătorilor de deşeuri, în baza tarifelor aprobate de Consiliul Local VERGULEASA);
ART.14. Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de precolectare, colectare separată şi transport separat
al deşeurilor comunale inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special, în
condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a Comunei VERGULEASA . Colectarea deşurilor se va face pe 3 fracţii (hârtie,
plastic, sticlă/metal ) atât de la populaţie cât şi de la agenţii economici.
Deşeurile biodegradabile se vor colecta în pubele şi vor fi transportate la staţiile de compost sau eliminare. Operatorul care
desfăşoară activităţi de colectare separată a deşeurilor , este obligat să colecteze şi deşeuri abandonate şi in cazul în care
producătorul/deţinătorul de deşeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curăţarea şi refacerea mediului, precum şi cele de
transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către autoritatea administraţiei publice locale. După
identificarea producătorului / deţinătorului de deşeuri, acesta este obligat să suporte atât cheltuielile efectuate, cât şi sancţiunile
contravenţionale.
ART.15. Numărul mediu anual de locuitori din aria de operare este de 1913 locuitori înregistraţi, .
ART.16. Colectarea selectiva se va realiza în localităţile componente ale Comunei VERGULEASA, respectiv
localitatea Dumitresti, Poganu, Verguleasa, Valea Fetei, Cucuieti, Cazanesti si Vinesti. Stabilirea numărului de recipiente
pentru colectarea selectivă are în vedere adoptarea măsurilor organizatorice necesare pentru implementarea sistemului de
colectare separată a deşeurilor în vederea transportării acestora către instalaţiile de tratare.
(2) Ritmicitatea de ridicare a recipientelor pentru colectarea selectivă este de cel puţin patru ori pe lună sau saptamanal şi se
va face gratuit de către operator.
(3) Operatorul va proceda la curăţarea terenului din jurul punctelor de colectare pe o rază de 5 metri.
(4) Containerele şi recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale conţinute în deşeurile
municipale şi asimilabile acestora vor fi inscripţionate cu denumirea materialului pentru care sunt destinate şi marcate în
diverse culori prin vopsire sau aplicare de folie adezivă conform prevederilor Ordinului nr. 1281/2005 al Ministrului Mediului
şi Gospodăririi Apelor, respectiv nr. 1121/2006 al ministrului administraţiei şi internelor.
(5) La gospodăriile individuale colectarea separată a deşeurilor reciclabile (hârtie şi ambalaje) se va face în saci coloraţi,
distribuiţi de către operatorul de salubritate gratuit, în baza unui contract de comodat. Sacii vor avea culori diferite pentru
fiecare tip de deşeu colectat. Deşeurile biodegradabile vor fi colectate în pubelele distribuite de către operator gratuit, în unna
încheierii unui contract de comodat.
ART.17. Lista instituţiilor publice din aria de operare sunt prezentate în Caietul de sarcini.
ART.18. Graficul de prestare a serviciilor se va stabili de comun acord cu beneficiarul acordului cadru de
servicii,după semnarea acestuia de către părţi.
ART.19. Cantitatea estimatăde deşeuri comunale care se va lua în calcul de către ofertanţi este:
deşeuri municipale 0.70 kg/locuitor/zi, pentru 1913 locuitori, echivalentul a 1.33 tone/zi, 39.9 tone/lună,

478 tone/an.
-

deşeuri asimilabile cu deşeurile menajere provenite de la instituţii publice si operatorii economici: 26
= 15 kg/instituţii zi, 390 kg /zi , 11700 kg/luna echivalentul a 1.17 tone/lună, 14.04 tone/an ,
TOTAL = 492.04 tone/an.
ART.20. Volumul total de deşeuri municipale nesortate ce urmează a fi transportat este determinat conform Anexei
nr. 5 la prezentul caiet de sarcini.
Traseele de transport a deşeurilor municipale vor fi stabilite de comun acord cu operatorul economic care va presta
serviciul pe raza Comunei VERGULEASA.
Se impune ca o condiţie de eligibilitate, existenţa unei dotări minime cu mijloace de colectare şi transport autocompactoare corespunzătoare din punct de vedere tehnic şi funcţional.
ART.21. Depozitul de deşeuri în care se va depozita fracţia inutilizabilă este depozitul cu care firma de salubritate are
încheiat contract. Operatorul va prezenta beneficiarului de servicii, lunar, dovada predării deşeurilor la depozitul cu care acesta
are încheiat contract.
ART. 22. Cursele vor fi începute de fiecare datădin acelaşi punct şi vor unna acelaşi traseu pentru aevita variaţia orelor
de colectare, prevăzute în regulamentul de salubrizare şi în contractul încheiat.
Este interzisă prezenţa pe domeniul public a deşeurilor depozitate ilegal, aceasta constituind dovada nerespectării
graficului de colectare a deşeurilor menajere sau lipsa contractelor cu toţi utilizatorii din zonă.

Primăria Comunei VERGULEASA va monitoriza în permanenţă activitatea de colectare transport şi depozitare a
deşeurilor, unnând să fie aplicate sancţiuni confonn contractului încheiat cu prestatorul de servicii.
ART. 23. (1) Operatorul de servicii răspundeşi garantează material şi financiar de buna desfăşurare aprestaţiei,
calitatea şi cantitatea stabilite. Operatorul serviciului va încărca întreaga cantitate de deşeuri atât din containere şi euro-pubele,
cât şi de pe platfonna şi din jurul platformei gospodăreşti. Precolectarea deşeurilor menajere se face în recipiente acoperite,
dimensionate, în funcţie de cantitatea produsă, de ritmul şi de categoria în care se încadrează deşeurile.
(2) Recipientele indiferent de categoria lor, vor fi din materiale rezistente la solicitările mecanice sau agresiuni chimice şi care
să se poată spăla şi dezinfecta uşor. Recipientele de colectare vor fi menţinute în bună stare şi înlocuite la primele semne de
pierdere a etanşeităţii.
(3) Se vor folosi sisteme adecvate de colectare a materialelor reciclabile şi se va asigura dirijarea acestora spre procesul de
reciclare. în acest scop se vor asigura capacităţi adecvate de sortare şi depozitare: recipiente separate (saci coloraţi diferit),
marcate pentru colectarea separată de la sursă.
Programul de prestaţie pentru colectarea deşeurilor municipale va fi întocmit de aşa manieră, încât să asigure în permanenţă
menţinerea unei stări de curăţenie corespunzătoare normelor igienico-sanitare reglementate de O.M.S. Nr.536/1997.
Programul de prestaţie prezentat de operatori va cuprinde: zona de acţiune pentru fiecare zonă în parte; schimbul de
utilaj deservit; autocompactorul înlocuitor în caz de defecţiune;
Programul va fi aprobat anual de Primăria Comunei VERGULEASA.
(4) Colectarea deşeurilor se face după următorul grafic:
-saptamanal de pe domeniul public, de la şcoli, grădiniţe, instituţii, cămine cultural sau la solicitarea acestora;
-saptamanal de la gospodăriile populaţiei din localităţile comunei VERGULEASA respectiv Dumitresti, Poganu,
Verguleasa, Valea Fetei, Cucuieti, Cazanesti si Vinesti
-lunar colectarea deşeurilor reciclabile, mobilă;
- la solicitarea producătorilor /deţinătorilor de deşeuri, în baza tarifelor aprobate de C.L. VERGULEASA pentru
colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi /sau
exterioară a acestora.
(5) Transportul deşeurilor se va realiza cu vehiculele pentru transportul deşeurilor solide, care trebuie să fie acoperite
si prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor si să nu permită răspândirea conţinutului în cursul
transportului.
Acestea vor fi întreţinute igienic si dezinfectate periodic, în acest scop compartimentul destinat deşeurilor va fi
executat din materiale rezistente la solicitările mecanice si agresiuni chimice.
Vehiculele pentru transport vor fi curăţate la intrarea pe drumurile publice.
Operatorii care asigură activitatea de colectare separată a deşeurilor au si următoarele obligaţii:
a) să deţină toate documentele necesare de însoţire a deşeurilor transportate din care să rezulte
utilizatorul/utilizatorii, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie si, după caz, cantitatea de
deşeuri transportate si codificarea acestora confonn legii;
b) să nu abandoneze deşeuri pe traseu si să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau pe cele existente pe
traseul de colectare si transport, cu excepţia celor periculoase care nu sunt înglobate în deseurile municipale;
c) să proceseze, confonn regulamentului de salubrizare si actelor nonnative în vigoare, deseurile provenite din
locuinţe, generate de activităţi de reamenajare si reabilitare interioară si/sau exterioară a acestora;
d) să colecteze si deseurile abandonate;
e) să folosească traseele cele mai scurte si/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populaţiei si a mediului.
ART.24. (1) Beneficiarul serviciilor de colectare si transport a deşeurilor va verifica pennanent modul de efectuare a
prestaţiei de către operator,întocmind rapoarte de constatare privind calitatea prestaţiei şi cantităţile de deşeuri solide
transportate efectiv, în baza bonului de cântărire eliberat de depozit.
(2) în rapoartele de constatarebeneficiarul serviciilor va consemnaşi modul de rezolvare de către operator a sesizărilor
primite de la utilizatori şi, eventual, penalităţile aplicate operatorului pentru deficienţele constatate.
(3) La sfârşitul fiecărei luni se întocmeşte un proces-verbal de recepţie, semnat de ambele părţi, care cuprinde constatările
din rapoarte.
(4) întreaga activitate a prestatorului de servicii se va supune normelor de protecţie a muncii reglementate de legislaţia
aplicabilă.
(5) Contractul încheiat între utilizator/operatorii de salubritate va fi întocmit după modelul din Regulamentul de salubritate
şi Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru
activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor.
(6)
Concedentul, prin intermediul personalului din aparatul propriu, îşi rezervă dreptul de amonitoriza şi controla întreaga
activitate a prestatorului efectuând în acest sens verificări periodice. Consemnarea verificărilor se va face în procese verbale
încheiate de personalul responsabil, încheindu-se după caz rapoarte de neconfonnitat
ART. 25. Prestarea activităţilor de colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale, inclusiv adeşeurilor
similar provenind din activitati comercialedin industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, se va executa astfel

încât să se realizeze:
a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;
b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele utilizatorului;
c) controlul calităţii serviciului prestat;
d) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;
e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
f) respectarea Regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice locale în
condiţiile legii;
g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare
a serviciului;
h) asigurarea capacităţii de transport al deşeurilor, pentru prestarea serviciului la toţi utilizatorii din aria
administrativ-teritorială a comunei;
i) reînnoirea parcului auto, în vederea creşterii eficienţei în exploatarea acestuia, încadrării în normele naţionale
privind emisiile poluante şi asigurării unui serviciu de calitate;
j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul serviciului de salubrizare;
k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.
ART.26. Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, operatorul economic care asigură colectarea şi transportul
deşeurilor are obligaţia să asigure infrastructura necesară pentru ca producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri să
colecteze separat cel puţin 3 fracţii, respectiv următoarele categorii de deşeuri: hârtie, plastic, sticlă/metal şi, totodată
obligaţia de a nu amesteca aceste deşeuri.
ART.27. (1) Operatorul economic care asigură colectarea sepaxată a deşeurilor are următoarele responsabilităţi:
a) să colecteze separat biodeşeurile, în vederea compostării şi eliminării acestora;
b) să trateze biodeşeurile într-un mod care asigură un înalt nivel de protecţie a mediului;
c) să folosească materiale sigure pentrumediu, produse din biodeşeuri;
d) să încurajeze compostarea individuală în gospodării;
e) să colecteze cadavrele animalelor de pe domeniul public si predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către
instalaţiile de neutralizare;
(2) Deşeurile biodegradabile provenite din parcurişi grădini trebuie săfie colectate separate şi transportate la staţiile de
compostare sau pe platforme individuale de compostare.
(3) în cazul în care biodeşeurile colectate separat conţin substanţe periculoase, se interzicetratarea acestora în staţii de
compostare.
Art. 28.(1) Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de colectare, transportşi depozitare adeşeurilor
provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi / sau exterioară a acestora în aria
administrativ-teritorială a Comunei VERGULEASA (la solicitarea producătorilor / deţinătorilor în baza tarifelor aprobate
de Consiliul Local VERGULEASA)
(2) Deşeurile provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a
acestora vor fi transportate la depozitul/depozitele specializate pentru primirea acestor tipuri de deşeuri.
(3) Se vor stabili condiţiile de transport a deşeurilor din construcţii în alte locaţii, în funcţie de tipul deşeului (pământ,
pietriş, nisip, beton etc.) şi de necesităţile autorităţii administraţiei publice locale.
Art. 29. Precolectarea deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară
şi/sau exterioară a acestora, se face în recipientele puse la dispoziţie de către operatorul de salubrizare, în baza unui
contract de prestări servicii.

