
JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL MÂNDRA

HOTĂRÂREA NR 27 
din 28.06.2019

privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau
gestionării necontrolate a deşeurilor

Consiliul Local al comunei Mândra, intrunit in şedinţa ordinară din data de 
28.06.2019,

Analizind proiectul de hotarire si raportul secretarului comunei nr. 
3429/20.06.2019,

Avînd in vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1 şi 3 a Consiliului local al 
comunei Mândra,

In conformitate cu prevederile art. 59, alin. 2 din Legea nr. 211/2011 privind 
regimul deşeurilor şi art. 1, art. 2, alin. (2), alin. (3), art. 4, alin. (1), art. 8, alin. (2), lit. d), 
alin. (3), alin. (4) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţii lor,cu 
modificările si completările ulterioare,

Vazand prevederile art. 36, alin. 2 lit. d şi alin. 6 lit a, pct. 10, 13 din Legea nr. 
215/2001 privind Administraţia publica locala, republicata,

In temeiul art. 45, alin. 1 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 
Administraţia publica locala, republicata,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 -  Se aprobă măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau 
gestionării necontrolate a deşeurilor, pe raza administrativ -  teritorială a Comunei Mândra, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 -  Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de către Primarul 
comunei Mândra şi împuterniciţi ai acestuia.

Preşedinte de şedinţă 
Boeriu Constantin -  Gabrie

Secretar

Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 9 voturi pentru, 2 voturi abţinere, 11 consilieri 
prezenţi din totalul de 11

Prezenta s-a difuzat:
1 ex. Instituţia Prefectului Braşov;
1 ex. dosar H.C.L.;
1 ex. dosar şedinţa, aviziere/sate.



Anexă la H.C.L. Mândra nr. 27/28.06.2019

Măsuri necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării 
necontrolate a deşeurilor, pe raza administrativ -  teritorială a Comunei

Mândra

Art.l. -  Gestionarea deşeurilor pe raza comunei Mândra se face conform sistemului 
adoptat de către Consiliul Local al Comunei Mândra.

Art.2. -  Deşeurile menajere sunt gestionate si eliminate conform Contractului de 
delegare a gestiunii încheiat cu S.C. COMPREST S .A ..

Art.3. -  Colectarea deşeurilor menajere se face săptămânal în toate satele comunei, 
conform programului stabilit.

Art. 4. -  Persoanele fizice din Comuna Mândra au următoarele obligaţii :
a) să încheie contract de prestării servicii de salubrizare cu operatorul delegat S.C. 

COMPREST S.A.,
b) să respecte clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare,
c) să achite obligaţiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare 

a serviciului de salubrizare,
d) să achite taxa specială de salubritate, instituită de Consiliul local al Comunei 

Mândra în cazul beneficiarilor fără contract de prestări servicii publice şi cei cărora li s-a 
denunţat unilateral contractul de către operator,

e) să asigure precolectarea separată, în recipientele asigurate de operatorul serviciului, 
distinct inscripţionate, a deşeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie,

f) să nu abandoneze sau să arunce deşeurile menajere şi reciclabile pe străzi, trotuare, 
drumuri, drumuri de exploatare, marginea drumurilor şi terenurilor agricole intravilane şi 
extravilane,

g) să sesizeze organele competente din cadrul Primăriei Comunei Mândra cu privire 
abandonarea sau aruncarea deşeurilor de către persoane fizice şi juridice în locuri 
nepermise de pe raza administrativ -  teritorială a Comunei Mândra.

Art. 5. -  Persoanele juridice din Comuna Mândra au următoarele obligaţii :
a) să încheie contract de prestării servicii de salubrizare cu operatorul delegat S.C. 

COMPREST S.A.,
b) să respecte clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare,
c) să achite obligaţiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare 

a serviciului de salubrizare,
d) să achite taxa specială de salubritate, instituită de Consiliul local al Comunei 

Mândra în cazul beneficiarilor fără contract de prestări servicii publice şi cei cărora li s-a 
denunţat unilateral contractul de către operator,

e) să asigure precolectarea separată, în recipientele asigurate de operatorul serviciului, 
distinct inscripţionate, a deşeurilor pe care le-au generat ca urmare a activităţilor lucrative 
pe care le desfăşoară,

f) să nu abandoneze sau să arunce deşeurile menajere şi reciclabile pe străzi, trotuare, 
drumuri, drumuri de exploatare, marginea drumurilor şi terenurilor agricole intravilane şi 
extravilane,



g) să sesizeze organele competente din cadrul Primăriei Comunei Mândra cu privire 
abandonarea sau aruncarea deşeurilor de către persoane fizice şi juridice în locuri 
nepermise de pe raza administrativ -  teritorială a Comunei Mândra,

h) să amplaseze la ieşirea din unitate coşuri sau europubele pentru deşeurile 
menajere, care vor fi utilizate de către clienţi.

Sancţiuni

Art. 6 -  Nerespectarea măsurilor stabilite în prezenta hotărîre constituie contravenţie 
şi se sancţionează cu avertisment sau amendă contravenţională după cum urmează :

a) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei 
refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul de salubrizare 
licenţiat,

b) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 300 lei 
nerespectarea măsurii stabilită la art. 4, lit. e şi art. 5, lit. e,

c) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei 
nerespectarea măsurii stabilită la art. 4, lit. f  şi art. 5, lit. f, h.

Contravenientul va suporta contravaloarea operaţiuniilor de ridicare a deşeurilor şi 
igienizare a locului în care s-a constatat contravenţia.

Art. 7 - Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data 
înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de 
actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul- 
verbal, la casieria Primăriei Comunei Mândra.

Art. 8 - împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei prin care s-a aplicat 
sancţiunea amenzii,se poate face plângere in termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.

Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se soluţionează 
de către Judecătorie.

Dispoziţii finale

Art. 9 - Dispoziţiile prezentei hotărâri, se întregesc cu prevederile O.G. nr.2/2001, 
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 180/2002, cu modficările şi completările 
ulterioare.

Art. 10 - Aplicarea sancţiunilor din prezenta HCL se va face de către primar şi 
împuterniciţii lui.


