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Regulament de funcționare a platformei  de colectare voluntara selectiva 
din Comuna DUMBRAVITA 

Cap.1.Introducere 

Art.1.Prezentul regulament stabileşte obligaţiile ce revin pe de o parte administratorului 
punctului de colectare separată a deseurilor şi pe de alta parte beneficiarilor (cetatenilor) din 
comuna Dumbravita, în vederea desfasurarii in conditii optime a activitatii de stocare temporara 
a deseurilor, în punctul de colectare. 

 Art.2.Punctul de colectare separată a deșeurilor din Comuna Dumbravita  situat pe 
strada Bartok Bela  nr.4 este destinat stocării temporare a urmatoarelor tipuri de deseuri: 

- hartie si carton 
-folie si pet-uri 
-polistiren 
- ambalaje metalice 
-deseuri vegetale 
-deseuri din constructii rezultate din amenajari/reamenajari interioare a spatiilor de locuit 

rezultate din gospodariile populatie si pentru care nu se emite Autorizatie de Construire de catre 
Primaria Comunei Dumbravita.  

 
Cap.2. Regimul de functionare 

Art.3.Preluarea deseurilor in punctul de colectare separată a deșeurilor se efectueaza 
exclusiv de la persoanele fizice care dețin în proprietate un imobil pe raza Comunei Dumbravita 
și care au încheiat contract cu societatea Retim în vederea colectării deseurilor menajere.   

 Identificarea cetatenilor care transporta deseuri in punctul de colectare separata a 
deseurilor, in conditiile prezentului regulament, se face in baza cartii de identitate si  Extrasului 
de Carte Funciară (pentru cei care nu au domiciliul pe raza comunei). 
          Art.4.In perioada lunilor (martie-septembrie) orarul de functionare a punctului de 
colectare separata a deseurilor  va fi Marți, Miercuri și Joi între orele 09:00-19:00, Sâmbăta între 
orele 09:00-17:00  iar in perioada lunilor (octombrie-februarie), Marti , Miercuri si Joi intre orele 
9-17 si Sambăta între orele 09:00-14:00 . 

Art.5.Accesul in cadrul punctului de colectare separata a deseurilor este permis doar 
vehiculelor cu sarcina utila maxima de 1,5 tone. 

Art.6.Obligatiile administratorului punctului de colectare separata a deseurilor: 
a)asigura primirea si organizarea colectarii selective, pe categorii de deseuri in 

containerele amplasate in punctul de colectare selective a deseurilor; 
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b)indruma transportatorii de deseuri spre punctele de colectare specifice, in functie de 
tipul deseurilor care urmeaza a fi stocate temporar, supraveghind transferul in containerele 
inscriptionate corespunzator categoriilor de deseuri mentionate la art.2; 

c)asigura trasportul/eliminarea deseurilor potrivit fiecarui tip de deseu; 
d)asigura tinerea evidentei deseurilor intrate/iesite pe platforma de colectare separata a 

deseurilor, intr-un Registru cu regim special, prin completarea  umatoarelor rubrici: 
-date identificare transportator: nume si prenume(persoana fizica conducator 

auto), adresa de domiciliu(conducator auto), numar de inmatriculare mijloc de transport; 
-provenienta deseurilor(punctul in care au fost generate, str, nr., apartament unde 

este cazul); 
-tipul deseurilor; 
-data-ziua /luna/anul si ora intrarii/iesirii pe/ de pe platforma de colectare 

selective; 
-cantitatea estimativa in mc/tone  a deseurilor care urmeaza sa fie stocata 

temporar; 
-cantitatea deseurilor iesite de pe platforma de colectare separata a deseurilor 

pentru fiecare transport in parte specificandu-se tipul deseurilor si destinatie(nume 
primitor, adresa); 

-observatii. 
e)asigura intretinerea curateniei in punctul de colectare separata a deseurilor. 
f) Tipurile de deseuri enumerate la art.2  vor fi colectate și  transportate din punctul de 

colectare separata a deseurilor, de către operator în baza contractului detinut de administratorul 
punctului colectare separata a deseurilor, in acest sens. 

 

Art.7.Tipuri si cantitati de deseuri care pot fi preluate de la un cetatean, de la 
imobilul deținut în proprietate pe raza Comunei Dumbravita , in punctul de colectare 
separata a deseurilor: 

 

Denumire cantitate/zi cantitate/an 

Plastic nelimitat nelimitat 
Hartie, carton nelimitat nelimitat 

Polistiren nelimitat nelimitat 
Metal nelimitat nelimitat 

Deseuri vegetale nelimitat nelimitat 
Deseuri constructii 1 mc 3 mc 
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Art.8.Obligaţiile cetăţenilor referitoare la stocarea temporara a deseurilor in punctul de 

colectare separata a deseurilor:  
 a)sa respecte Regulamentul de functionare a punctului de colectare separata a 

deseurilor din Comuna Dumbravita; 
 b)sa nu transporte in vederea stocarii temporare, in punctul de colectare, deseuri 

provenite din alte activitati(comerciale sau industriale), altele decat cele generate din propriile 
gospodarii cu mentiunea ca trebuie sa fie curate. 

 
Art.9.In cadrul punctului de colectare separata a deseurilor nu pot fi stocate temporar: 

deseuri municipale amestecate, deseuri menajere (resturi de mancare), deseuri cu continut de 
azbest, material explozibil si seringi.deseuri periculoase(ex.vopsea) 

 
Cap. 3 Dispozitii finale 

  
Art.10.Regulamentul de functionare va fi afisat pe un panou vizibil la intrarea in punctul  

de colectare separata a deseurilor. 
 

            
 

 


