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ANUNT 
Primarul comunei $ieut, aduce la cunostinta publica ca la afisierul de la Sediului administrativ al 

Consiliului local al comunei Sieut si respectiv Primaria comunei $ieut ~i pe pagina de Web: 
www.primariasieut.ro, s-a afisat azi 30 August 2021, ora 10,00 

PROIECTUL DE HOTARARE 
privind Tmputernicirea 9i mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al AD.I. De9euri Bistrita-Nasaud 

pentru constatarea contraventiilor 9i aplicarea sanctiunilor prevazute Tn_Regulamentului serviciului public de 
salubrizare al judetului Bistri\a-Nasaud 9i Tn legisla\ia aplicabila Tn vigoare 

PARTE DISPOZITIVA 
HOT A RA~ TE: 

Art, 1. Se mandateaza, in numele Comunei Sieut ,Presedintele A.D.I. Deseuri Bistrita-Nasaud , sa 
I I I I I 

Tmputerniceasca inspectorii din cadrul Corpului de Control al AD.I. De9euri Bistri\a-Nasaud, Tn calitate de 
reprezentanti Tmputernici\i, Tn vederea derularii activitatilor de control, constatare a contraventiilor $i de aplicare a 
sanctiunilor prevazute Tn legislatia in materie, Regulamentului Public de Salubrizare a judetului Bistrita-Nasaud si in 
Contractele de Delegare a Serviciului Public de Salubrizare. 

Art. 2. Se mandateaza 9i se Tmputernicesc inspectorii din cadrul Corpului de Control al A.D.I Deseuri Bistrita
Nasaud: Cocos Alexandru Vasile, Lacatu9 Pop Leontin, Pe9tina Nelu Florin, Precub loan, Rus Gheorghe-Mihai, 
STngeorzan Aurel, Tega Bogdan Pavel, Vrancean Viorel Daniel, pentru a exercita, activitatea de monitorizare, 
control, preventie 9i sanctionare pe Tntreg lan\ul utilizator-operator de colectare - operator de sortare a de9eurilor, 
pe raza teritoriala a Comunei $ieut. 

Art. 3. lnspectorii din cadrul Corpului de control conform prevederilor art. 2 var efectua urmatoarele actiuni cu 
referire la utilizatorii serviciului de salubrizare, persoane fizice 9i persoane juridice: 

a) Verificarea respectarii obligatiilor utilizatorilor serviciului, persoane fizice $i juridice, de separare corecta la 
sursa a de$eurilor $i predarea lor, Tn recipienti diferiti, pe 4 fractii (de$euri reziduale, de$euri de pastic/metal, 
hartie/carton $i sticla), catre operatorul de colectare $i transport al de$eurilor; 

b) Monitorizarea $i controlul Tn vederea prevenirii $i combaterii fenomenului de abandonare a de9eurilor pe 
toata raza judetului Bistrita-Nasaud, atat pe domeniul public cat $i pe domeniul privat, incluzand malurile raurilor, 
zonele verzi $i zonele impadurite; 

c) Constatarea contraventiilor 9i aplicarea sanc\iunilor utilizatorilor serviciului de salubrizare, persoane fizice 
$i juridice care nu respecta prevederile Regulamentului de salubrizare 9i a legislatiei aplicabile Tn materie, cu privire 
la colectarea, depozitarea corecta 9i conforma a tuturor tipurilor de de9euri generate. 

Art.4.lnspectorii din cadrul Corpului de control conform prevederilor art. 2 var efectua urmatoarele actiuni cu 
referire la Operatorii serviciului de salubrizare din judetul Bistrita-Nasaud - Operatorul serviciului de colectare 9i 
transport 9i Operatorul CMID Tarpiu: 

a) Monitorizarea $i controlul Tndeplinirii obliga\iilor contractuale ale Operatorului de colectare 9i transport 9i a 
Operatorului CMID Tarpiu, inclusiv cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare Tn afara parametrilor 
tehnici cantitativi 9i/sau calitativi adoptati prin contractele de delegare a gestiunii 9i a Regulamentului serviciului 
public de salubrizare din jude\ul Bistrita-Nasaud; 

b) Monitorizarea respectarii prevederilor Regulamentului de Salubrizare al judetului Bistrita-Nasaud, precum 
si a 9i a legisla\iei aplicabile Tn ceea ce priveste prestatiile executate de Operatorii serviciului de salubrizare din 
jude\ul Bistri\a-Nasaud; 

c) Constatarea faptelor contraven\ionale savar9ite de operatori Tn teren cu privire la Tntreaga activitate 
operativa 9i aplicarea sanc\iunilor contraven\ionale 
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Art.5. Ac\iunile descrise in Art. 3 ~i Art. 4 din prezenta hotarare vor fi exercitate de inspectorii Corpului de 
control conform prevederilor Anexei nr. 5 a Regulamentului Serviciului de salubrizare al jude\ului Bistri\a-Nasaud -
Procedura privind monitorizarea, controlul §i sancJ;onarea, precum si in conf ormitate cu prevederile Capitolului VI -
Contraven{ii, Abateri $i Penalitati Conlractua/e din Regulamentul de organizare $i f unc/ionare a serviciului public de 
salubrizare, respectiv activitaf ile de co/ectare, transport, stocare temporara, transfer, sorta re, tratare, neutralizare 
depozitare a de$eurilor municipale, inclusiv deseuri periculoase din deseuri menajere, managementul Sta/ii/or de 
Transfer, al Centre/or de Co/ectare $i Managementul §i Operarea Centrului de Management Integral al Oe§eurilor 
Tarpiu din judef ul Bistrif a-Nasaud 

Persoanele interesate pot consulta proiectul de hotarare mai sus mentionat la Secretarul General al 
comunei ~ieut ~i pot face sugestii ~i propuneri in scris, cu valoare de recomandare pana in data de 31 
Septebmrie 2021, ora 14:00. 

Secretar Gelj)._eral U"T comuna ~ieut, 
<lll\tea Du\nitn.1 -·· 
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