
 
 

ÎNŞTIINŢARE 
 
 

Pentru menţinerea stãrii de curãţenie a domeniului public, persoanele fizice 
/ juridice / asociaţiile de proprietari ( locatari ) au urmãtoarele obligaţii : 

- sã pãstreze curãţenia pe strãzi, alei, cãi de acces în incinte, trotuare, fiind 
strict interzisã aruncarea deşeurillor de orice fel ; 

- sã nu depoziteze, chiar şi temporar, deşeuri provenite din construcţii pe 
strãzi, trotuare, locuri virane, în zonele aferente blocurilor de locuinţe sau 
în alte locuri neamenajate în  acest sens ; 

- sã întreţinã curãtenia şi igiena pe alte cãi de acces, în ganguri, pe trotuare 
şi pe spaţiul verde din jurul blocurilor ; 

- sã nu depoziteze pe domeniul public ( în zona intersecţiilor, în jurul 
stâlpilor de iluminat, pe spaţiile verzi / aliniamentele stradale / scuaruri 
etc. de pe raza Sectorului 2 )  sacii cu deşeuri în vederea colectãrii acestora 
de cãtre operatorii de salubrizare. 

De asemenea, persoanelor fizice / juridice / asociaţiilor de proprietari  
(locatari ) le este interzis cu desãvârşire sã procedeze la scoaterea pe domeniul 
public aferent sau din imediata vecinãtate a domiciliului / reşedinţei / sediului 
social / punctului de lucru a sacilor / recipienţilor pentru precolectarea 
deşeurilor produse între doua evacuãri ( chiar dacã lucrãtorii din teren ai 
operatorului de salubrizare solicitã altfel, aceştia avand obligaţia sã respecte 
prevederile H.C.G.M.B. nr.120/2010 şi ale Legii nr.211-2011 – privind regimul 
deşeurilor ),respectiv să ridice de la sursă. 

Nerespectarea obligaţiilor menţionate anterior constituie contravenţie 
şi se sancţioneazã cu amendã contravenţionalã cuprinsã între 50 şi 5.000 lei 
conform H.C.L. Sector 2 nr.34/2014 – privind stabilirea şi sancţionarea 
faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului 
Bucureşti ( modificatã de H.C.L. Sector 2 nr.68/2015 ) şi H.C.G.M.B. 
nr.120/2010 – privind aprobarea Normelor de salubrizare şi igienizare ale 
Municipiului Bucureşti ( modificatã de H.C.G.M.B. nr.181/2017 ), coroborate 
cu prevederile O.G. nr.2/2001( actualizată ) - privind regimul juridic al 
contravenţiilor. 
 
 


