
                                                           AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                                          SECRETARUL GENERAL 

                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea      

 

 

                       PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Programului cadru de combatere a vectorilor și 

dăunătorilor din Municipiul Târgoviște, pentru anul 2022 

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în sedința ordinară a lunii 

martie 2022, având în vedere: 

  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5689/17.02.2022, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;   

  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7501/03.03.2022, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

  Prevederile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

  Prevederile Legii nr. 462/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

50/2000 privind măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătăţii şi autorităţile 

administraţiei publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătăţii 

publice; 

  Prevederile Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor 

chimice periculoase, republicată;  

  Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

  Prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  Prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor 

verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

  Prevederile H.G. nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor 

măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la 

dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, cu modificările și completările 

ulterioare; 

  Prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi 

sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și 

completările ulterioare;  

  Prevederile art. 103 alin. (1) din Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 82/2015 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările 

și completările ulterioare; 



  Prevederile H.C.L. 285/27.08.2009 privind modalitatea de gestiune a 

serviciului public de salubritate şi dare în administrare a activităţii şi bunurilor 

utilizate pentru prestarea serviciului de salubritate de către Direcţia de Salubritate 

Târgovişte; 

  Prevederile HCL 87/31.01.2019 privind modificarea Regulamentului 

serviciului de salubrizare a municipiului Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 

158/2015; 

  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. p) din Codul Administrativ 

adoptat prin OUG nr. 57/2019; 

  În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 

alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă 

următoarea 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se aprobă Programul cadru de combatere a vectorilor și dăunătorilor din 

Municipiul Târgoviște, pentru anul 2022, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Direcția de Salubritate şi 

pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.    

 

INIȚIATOR, 

  PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

  jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Red. D.I. 
Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

  14.03.2022 

Direcția de Salubritate X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2   

Comisia nr. 3 X  

Comisia nr. 4   

Comisia nr. 5 X  



NR.  .............................................. 

APROBAT 

Primarul Municipiului Targoviste 

                                                              Jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

  

 Documentele care stau la baza iniţierii proiectului de hotărâre sunt : Program cadru de 

combatere a vectorilor şi dăunătorilor din Municipiul Targoviste, Ordinul nr. 82/2015 actualizat 

în 2018, privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților; H.C.L. 

285/27.08.2009 privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare si darea in 

administrare a activitatii si bunurilor utilizate pentru prestarea serviciului de salubritate de catre 

Directia de Salubritate. HCL 87/31.01.2019 privind modificarea regulamentului serviciului de 

salubrizare a Municipiului Targoviste aprobat prin HCL 158 din 2015. 

 Fata de cele prezentate mai sus, prin prezentul referat se propune aprobarea  „Programului 

cadru de combatere a vectorilor şi dăunătorilor din Municipiul Targoviste pe anul 2022” 

conform Ordinului nr. 82/2015 actualizat în anul 2018, privind aprobarea Regulamentului-cadru al 

serviciului de salubrizare a localităților, respectiv adresa nr. 906185/18.04.2021 a Ministerului 

Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei – Autoritatea Nationala de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilitati Publice . 

 

 

DIRECTOR, 

JR. BADEA DANUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aprobat, 

 PRIMAR 

jr. Cristian – Daniel STAN 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

PROGRAM CADRU DE COMBATERE A VECTORILOR ŞI 

DĂUNĂTORILOR DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE 

2022 

 

 

1. Date generale privind iniţiatorul proiectului de hotărâre: 
 - Primăria Municipiului Târgovişte 

 

2. Funcţia sau calitatea reprezentantului iniţiatorului: 
 - jr. Cristian – Daniel STAN – Primar 

 

3. Prezentarea pe scurt a situaţiei premergătoare iniţierii proiectului de 

hotărâre: 
 Autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice, operatorii economici, cetăţenii cu 

gospodării individuale şi asociaţiile de proprietari/locatari au obligaţia de a asigura executarea 

tratamentelor pentru combaterea artropodelor şi rozătoarelor purtătoare de maladii transmisibile şi/sau 

generatoare de disconfort din spaţiile pe care le deţin cu orice titlu. 

  Agenţii vectori, precum insectele şi rozătoarele sinantrope, transportă pe suprafaţa corpului şi 

în corp germeni patogeni (bacterii, virusuri, ouă de paraziţi, spori, mucegaiuri, etc) putând favoriza 

apariţia unor boli periculoase pentru om şi animale. 

Acţiunile de combatere a vectorilor biologici se impun a fi efectuate obligatoriu atât pe spaţiile 

domeniului public ( ex: spaţii verzi, parcuri, reţeaua de canalizare, clădiri ale instituţiilor publice, etc.), 

cât şi pe spaţiile domeniului privat (ex: subsoluri, casa scărilor, clădirile operatorilor economici, etc.) 

cel putin de 3 ( trei ) ori pe an, corelate cu  tratamentele   avio chimice.  

  Asociaţiile de proprietari, operatorii economici, precum şi alte categorii de unităţi sunt 

obligate să asigure în spaţiile deţinute combaterea focarelor de insecte şi rozătoare. În acest sens, vor 

încheia contracte pentru operaţiuni de profilaxie sanitară (dezinsecţie şi deratizare) cu firme 

prestatoare specializate, autorizate şi atestate pentru această componentă  

 

4. Oportunitatea iniţierii proiectului de hotărâre (expunere de motive): 
  

Scopul elaborării programului cadru de combatere a vectorilor şi dăunătorilor din Municipiul 

Targoviste este îndeplinirea obiectivului principal de reducere a  populaţiilor de ţânţari şi alte insecte 



de interes medical, precum şi a rozătoarelor sub nivelul stării de disconfort şi diminuarea riscului de 

transmitere a unor agenţi infecţioşi prin aceşti vectori. 

 

5. Documentele care stau la baza iniţierii proiectului de hotărâre: 
 Ordinul nr. 82/2015 actualizat în 2018, privind aprobarea Regulamentului-cadru al 

serviciului de salubrizare a localităților; 

H.C.L. 285/27.08.2009 privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare si 

darea in administrare a activitatii si bunurilor utilizate pentru prestarea serviciului de salubritate de 

catre Directia de Salubritate. 

  HCL 87/31.01.2019 privind modificarea regulamentului serviciului de salubrizare a 

Municipiului Targoviste aprobat prin HCL 158 din 2015 

 Adresa nr. 906185/4720 din 18.04.2021 respectiv 06.05.2021 Ministerul Dezvoltarii, 

Lucrarilor Publice si Administratiei – Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilitati Publice ; 

 Program cadru de combatere a vectorilor şi dăunătorilor din Municipiul Targoviste 

 

6. Baza legală a proiectului de hotărâre: 

 
- Legea nr. 114/1996 republicată, Legea locuinţei; 

- Legea nr. 462/2002 privind măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătăţii Publice şi 

autorităţile administraţiei publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătăţii 

publice; 

- Legea nr. 360/2003 republicată, privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice 

periculoase; 

- Legea nr. 51/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice; 

- Legea nr. 101/2006 cu modificările şi completările ulterioare, Legea serviciului de salubrizare a 

localităţilor; 

- Legea nr. 24/2007 republicată, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 

intravilanul localităţilor; 

- Ordinul nr. 119/2014 privind normele de igienă şi mediul de viaţă al populaţiei; 

- Ordinul nr. 82/2015 actualizat în 2018, privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

salubrizare a localităților; 

- H.G. nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare 

a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 

privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide; 

- H.C.L. 285/27.08.2009 privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare si darea in 

administrare a activitatii si bunurilor utilizate pentru prestarea serviciului de salubritate de catre 

Directia de Salubritate. 

- HCL 87/31.01.2019 privind modificarea regulamentului serviciului de salubrizare a Municipiului 

Targoviste aprobat prin HCL 158 din 2015 

 

 

7. Propunerea compartimentului de specialitate: 
-  Aplicabilitatea acestui HCL să fie valabilă pe tot cuprinsul anului 

 



8. Efectele tehnice, juridice, economice şi sociale ale promovării proiectului 

de hotărâre: 

-   prevenirea imbolnavirii populatiei cu  maladii transmise de vectori.  

- reducere a  populaţiilor de ţânţari si a altor insecte. 

- asigurarea confortului populatiei pe domeniul public si asigurarea unui climat propice 

- respectarea cerintelor din legislatie privind protectia mediului referitoare la salubrizarea 

localitatii; 

   

9. Sursele de finanţare ale proiectului de hotărâre: 
 - Consiliul Local Municipal Târgovişte - Bugetul local. 

 

10. Alte precizări legate de realizarea intereselor generale ale comunităţii şi 

respectarea normelor Comunităţii Europene: 

 
 Directia de Salubritate se va afla in permanenta legatura cu DSP Dambovita cu privire la riscul 

aparitiei virusului West -  Nile pe raza Municipiului Targoviste si va acctiona in baza informarilor 

emise de institutia mai sus mentionata privind existenta unor focare de infestare cu Aedes albopictus. 

 

 

 

          VICEPRIMAR,      DIRECTOR, 

      Jr. Catalin RADULESCU                          jr. Dănuţ BADEA 


