ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL PLOPENI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind aprobarea Programului unitar de actiune de combatere
vectorilor prin dezinsectie, dezinfectie si deratizare

a

In temeiul art. 139 alin.(1), din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ;
inbaza prevederilor art.129 ahn.(3), lit.d) din OUG nr.5712019 privind Codul
administrativ;
avand in vedere :
a) Legea nr.5112006 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a
serviciilor comunitare de utilitati publice;
b) Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr.10112006, modificata si
completata;

c) Ordinul ANRSC nr.8212015 privind aprobarea Regulamentului - cadru

al

serviciului de salubrizare a localitatilor;
d) Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1 1 912014 pentru aprobarea Normelor de
igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;
vazand:
a) referatul de aprobare nr.436l17 .01.2020 al Primarului oraqului Plopeni;
b) raportul nr.442 din 17 .01.2020 al viceprmarului orasului Plopeni;
Consiliul Local al Orasului Plopeni adopta prezenta hotarare.

Art.l.

Se aproba Programului unitar de actiune de combatere a vectorilor prin
dezinsectie, dezinfectie si deratizare, in conformitate cu anexa la prezenla hotarare,
care face parte integranta din aceasta.
Art.2.Viceprimarul orasului Plopeni si Administratorul public al orasului
Plopeni asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.
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PROGRAM UNITAR DE ACTTUNE DE COMBATERE A
VECTORILOR PRIN DEZINSECTIE, DEZINFECTIE $I DERATIZARE

Art. 1. Autoritalile administraliei publice locale, instituliile publice,

operatorii
economici, cedlenii cu gospodarii individuale Ei asociafiile de proprietari/locatari au
obligalia de a asigura executarea tratamentelor pentru combaterea artropodelor qi
rozdtoarelor purtitoare de maladii transmisibile Ei/sau generatoare de disconfort din
spaliile pe care le delin cu orice titlu, la frecvenfa prevdzutd la art.4 Ei 5.

Art.Z. In vederea realizdrii unor tratamente eficiente de dezinsecfie ;i

deratizare, operatorul desemnat in urma procedurii de achrzilie publici, impreund cu
autoritatea administraliei publice locale Plopeni intocmesc, anual, un program unitar
de acliune de combatere a vectorilor.
Scopul elaborarii programului anual de combatere a vectorilor este indeplinirea
obiectivului principal de reducere Ei menfinere a densitalii populaliilor de ldnlari qi
alte insecte de interes medical, precum qi a rozdtoarelor sinantrope sub nivelul starii
de disconfbrt qi diminuarea riscului de transmitere a unor agenli infecfiogi prin aceEti
vectori.
Tipul de vectori supugi tratamentului: !6nfari, muste, rczdtoare gi cdpuqe.
Agenfii vectori, precuum insectele Ei rozdtoarele sinantropo, tiansporta pe
suprafala corpului qi in corp germeni patogeni( bacterii,virusuri, oud de paraziyi,
spori, mucegaiuri, etc) putAnd favonza aparilia unor boli periculoase pentru om qi
animale.
Jdnlarii sunt vectori biologici in propagarca mai multor boli pe suprafele intinse
globului.
ale

Aceste insecte hematofage proyoaci pe l6nga disconfort qi transmiterea de
organisme patogene care determind imbolnaviri la om ;i animale.
Muqtele sinantrope sunt agenli importanli de disconfort, rolul lor epidemiologic
in transmiterea unor afecfiuni digestive este considerabil. Ele au caracteristici de
structurd qi viafa care favorizeazd transmiterea agenlilor patogeni: se inmulfesc foarte
repecle, au mobilitate mare, nu sunt pretenfioase la hranA, pe suprafafa corpului au
numeroEi periEori care permit transportul microbilor.
Rozdtoarele constituie rezervoare de infecfie pentru numerogi agenfi patogeni:
virusuri, microbi, parazili, fungi care pot provoca boli la om ;i animale. $oarecii qi
qobolanii sunt vectori periculoqi raspandind: rabia, micozele, tifosul, ciuma, lepra,
hepatita infecfioasd, leptospiroza,bruceloza, pesta porcin6, trichinoza, teniaze, etc.
Produc ;i pagube economice importantc prin: consumul direct de produse
agroalimentare, alterare ( roadere, poluare, imprdqtiere), deteriorarea ambalajelor
( saci, cutii, Idzi,etc.), constructiilor ;i instalafiilor.
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Capu;ele se gdsesc in numdr mare in zonele impddurite, in iarba inalta din
spaliile verzi, pe c6mp Ei zonele umede Ei sunt active incep6nd cu temperatura de 7
grade C. Ele sunt parazili mici oare asemenea paianjenilor, se hrdnesc cu s6ngele
animalelor pe care le paraziteazd,.
Perioada de executie a tratamentelor se stabileEte in funcfie de condiliile meteo.
Obiectivele din plan la care se aplica tratamentele sunt :
- spaliile deschise din domeniul public Ei privat al localitalii;
- spafiile deschise ale persoanelor fizice Eijuridice.
Art.3. (1) Dezinsecfia se efectueazdin:
- cladiri ale unitalilor sanitare de pe raza unitalii adrninistrativ-teritoriale;
- cladiri ale instituliilor publice, altele decat unitalile sanitare;
spafiile deschise din domeniul public qi privat al unitalii administrativ
teritoriale : terenuri ale instituliilor publice din subordine, parcuri, cimitire, etc ;
- alte obiective identificate ca reprezentdnd focare de infestare qi care pot pune
in pericol sdndtatea oamenilor gi a animalelor.
(2) D eztnfecf ia se efectue azd, in
spaliile special amenajate pentru colectarea deEeurilor menajere;
cladiri ale institufiilor publice;
locurile in care existd focare declarate care pun in pericol sdndtatea oamenilor
gi a animalelor.
(3) Deratizarea se efectueazd,Ia obiectivele in care:
este prevdzutd operafiunea de dezinsecfie;
este prevdzutd, operafiunea de dezinfecfie;
sunt identificate focare de infestare sau condilii de dezvoltare a rozdtoarelor
in spaliile interioare sau exterioare ale persoanelor fizice sau juridice, care pun in
pericol sdndtatea oamenilor Ei a animalelor, inclusiv in zonele demolate qi/sau
nelocuite.
Art.4. (l) Din punctul de vedere al frecvenfei, dezinsecfia pentru combaterea
fAnfarilor se executd:
- lunar, in sezonul cald, pentru spaliile deschise previzute in programul local de
acliune;
- minimum 3 tratamente pe an Ei/ori de c6te ori este nevoie, in spafiile inchise
ale cladirilor.
(2) Pentru combaterea altor vectori dezinseclia se executd:
- trimestrial gi ori de cAte ori este nevoie, in spaliile inchise ale institufiilor
publice Ei spaliile comune inchise ale clddirilor;
- lunar qi ori de cdte ori este nevoie in spaliile inchise;
- la solicitarea persoanelor fizice la spaliile cu destinalia de locuinla.
Art. 5. Din punctul de vedere al frecvenfei, deratizarea se executf,:
- pentru operatorii cu profil nealimentar, cel pulin o datd pe semestru Ei/ ori de
cite ori este necesar pentru stingerea unui focar;

-

-

*
-
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- pentru spaliile

deschise din domeniul public qi privat al orasului Plopeni in
conformitate cu planul local de acfiune, dar nu mai pufin de 3 tratamente pe an;
- pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de c6te ori este nevoie
pentru stingerea unui focar.
Art.6. Dezinfeclia se executd numai la solicitarea persoanelor fizice sau
.juridice.
Art. 7. Toate produsele folosite pentru efectuarea operatiunilor de deratizare,
dezinseclie gi dezinfecfie vor fi avizate de cdtre Comisia Na{ionald pentru Produse
Biocide.
Art.8. (l) Persoanele fizice sau.juridice dejinatoare de spafii construite,
indiferent de destinatie, sunt obligate sd asigure operafiunile periodice de dezinsectie
qi deratrzare ori pentru stingerea unui focar, in spaliile definute de acestea.
(2) Operafiunile de dezinsecfie, dezinfecfie qi deratizare se presteazd numai de
cdtre operatorul licenfiat de A.N.R.S.C. caruia i-a fost atribuitd activitatea in urrna
procedurii cle achizilie de cdtre unitatea administrativ-teritoriald, in condiliile legii.
(3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operaliunilor de dezinsecfie,
dezinfecfie Ei deratizare atr obligafia sd permitd accesul operatorului in locurile unde
urmeazd, sd se realtzeze operafia qi sd menfina spa{iile pe care le au in proprietate
salubre, ludnd mdsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de rpAlure a
inc[perilor in care se efectue azd, colectarea deqeurilor, de elimin are a apei stagnate,
de curdlare a subsolurilor, de punere in ordine a depozitelor de materiale gi O.
remediere a defecfiunilor tehnice la instalaliile sanitare care provoac[ jnundarea sau
stagnarea apei in subsoluri gi/sau pe terenurile delinute.
Art.9. Operatorul care presteazd activitatea de deratizare, dezinfeclie qi/sau
dezinseclie are urmdtoarele obligafii
a) inainte de inceperea operagiunii de deratizare sau dezinseclie, la obiectivele
din planul local, sd notifice, in scris, autoritatea administraliei publice locale Ei sa
aducd la cunogtinla populafiei, cu cel pulin 7 zile inainte, urmdtoarele:
- tipul operafiunii ce urmeazd, a se efectua;
- perioada efectuarii tratamentelor;
- mdsurile de protecfie ce trebuie luate, in special cu referire la copii, bAtrani,
bonavi, albine, animale qi pasari.
b) sa stabileascS, de comun acord cu persoanele fizice sau juridice, data qi ora
inceperii tratamentelor de deratizare. dezinfeclie qi/sau dezinsecfie in spafiile inchise
$i pe suprafelele definute de acestea qi si comunice acestora gradul de toxicit ate a
substanlelor utilizate ;i mdsurile de protecfie ce trebuie luate;
c) inainte de inceperea operafiunii de deratizare, dezinfecfie sau dezinsecfie in
spafiile inchise ale instituliilor publice, persoanelor fizice sau juridice, sd informeze
beneficiarul cu privire la substanfele utilizate qi mdsurile de protecfie ce trebuie luate
;i sd stabileascd, de comun acord cu acesta , data si intervalul orar de efectu are a
tratamentelor;
:

o')

d)

solicite la terminarea operaliunii confirmarea efectudrii tratamentelor, prin
incheierea unui document de lucru.
Art, 10. in cazul in care persoanele fizice sau juridice refuzd sa permita accesul
pe proprietatea acestora pentru efectuarea operaliunilor periodice de dezinseclie gi
deratizare ori pentru stingerea unui focar, operatorul are obligalia sd anunle
autoritatea administrafiei publice locale pentru luarea mdsurilor legale.
Art. 11. (1) In cazul in care in urma unui tratament efectuat se aduce o daund
imediatd, vizibild, proprietdfii beneficiarului, acest fapt va fi menfionat in documentul
de lucru gi va fi comunicat in mod expres operatorului. Vor fi semnalate toate
aspectele ce sunt de naturd sd afecteze viala qi sdndtatea oamenilor qi vieluitoarelor.
(2) Operatorul nu este exonerat de rdspunderea privind prejudiciile cauzate
sandtAlii oamenilor gi viefuitoarelor, altele decAt cele pentru care se aplica
tratamentul, dacd s-au utilizat substan{e periculoase pentru ace;tia, dacd s-au luat
mdsurile necesare informarii populaliei sau tratamentul este ineficient.
Pentru activitatea de dezinsecfie, dezinfeclie $i deratizare, mdsurarea cantitalii
prestaliilor se face in funclie de doza Ei de refetaufilizatd pe unitatea de suprafala sau
de volum.
Art. 12. (1) Plata operaliunilor de dezinseclie ;i deratizarc pentru tratamentele
executate la obiectivele prevdzute in programul unitar de acfiune se face in baza
documentelorde lucru confirmate de cdtre:
a) Reprezentanlii autoritdfii administrafiei publice locale pentru spafiile deschise
din domeniul public Ei privat al unitatii administrativ-teritoriale;
b) Reprezentanfii autoritAfii administrafiei publice locale pentru spaliile dechise
proprietatea
privatd a persoanelor fizice Ei juridice, in cazul in care tratamentele
din
de dezinsecfie pentru combaterea l6nlarilor se executd dupa aliniamentul stradal al
cdilor publice cu utilaje de mare capacitate generatoare de cea!6 rece sau caldd
sA

montate pe autovehicule;
c) Persoanele fizice, reprezentanlii persoanelor juridice sau reprezentanlii
asocialiilor de proprietari/locatari, dupa caz, pentru spaliile deschise din proprietatea
acestora, in cazul executdrii tratamentelor de dezinseclie cu aparate portabile, precum
;i pentru tratamentele de deratizare;
d) Reprezentan{ii instituliilor publice din subordinea autoritAlilor administrafiei
publice locale pentru spafiile comune inchise ale cladirilor acestora; in cazul in care
nu este posibila prezenfa unui reprezentant al institutiei publice documentul de lucru
se confirm6 de cdtre reprezentantul autoritAlii administrafiei publice locale;
e) Persoanele ftzice, reprezentanlii persoanelor juridice sau reprezentanlii

asocialiilor de proprietariilocatari, pentru spaliile comune inchise ale cl[dirilor
acestora; in cazul in care nu este posibila prezenla unui reprezentant al asocialiei de
proprietari documentul de lucru se confirmd de cdtre reprezentantul autoritAfii
administraliei publice locale;
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f) Reprezentanlii administratorilor relelelor tehnico-edilitare

sau reprezentanlii
autoritAfii administraliei publice locale pentru cdminele qi canalele aferente relelelor;
autoritatea administrafiei publice locale are obligafia sd solicite prezen[a
reprezenlanfilor respectivi in vederea asigurarii accesului la obiectivele supuse
tratamentului.
(2) Finanfarea ;i decontarea cheltuielilor cu tratamentele executate la obiectivele
din programul unitar de ac{iune se asigurd de cdtre autoritatea administrafiei publice
locale
baza documentelor de lucru prevdzute anterior, precum qi in baza
documentelor de lucru confirmate de reprezerfianlii instituliilor publice din subordine
pentru orice alte tratamente de dezinsecfie, dezinfeclie Ei deratizare executate,

in

impotriva oric[rui vector sau agent patogen, in spaliile inchise ale cladirilor
instituliilor respective.
(3) Contravaloarea tratamentelor corespunzdtoare obiectivelor din programul
unitar de acliune ;i confirmate de persoanele fizice sau persoanele juridice, prin

documentele de lucru prevdzute anterior, se suportd de aceste persoane sau de cdtre
autoritatea administraliei publice locale in baza hot[rdrii de aprobare adoptate de
consiliul local.
(4) Contravaloarea tratamentelor executate in alte spafii inchise ale cladirilor
persoanelor fizice sau juridice, ale cladirilor instituliilor publice, altele decdt cele din
subordinea autoritdlii administraliei publice locale, precum qi orice alte tratamente
suplimentare ori impotriva altor vectori Ei agenfi patogeni fafa de cele/cei prevdzuli in
programul unitar de acliune se facture azd de operator in baza documeritelor de lucru
confirmate de beneficiari ;i se suporta de cdtre aceqtia.
.
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