
R O M Â N I A  

JUDEȚUL GIURGIU 

COMUNA ROATA DE JOS 

Sat Roata de Jos, strada Republicii, nr. 65, tel/fax 0246266115, adresă mail 

cl_roatadejos@yahoo.com  

C.I.F. 5123608  

CONSILIUL LOCAL   

 

 

 

 

                                                        HOTĂRÂRE 26/31.05.2021 

privind aprobarea Planului local de combatere a vectorilor la nivelul u.a.t.  

comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, având în 

vedere:  

-Adresă nr. 2191/27.04.2021, înaintată de Direcția Județeană de Sănătate Publică Giurgiu privind 

necesitatea aprobării planului local de combatere a artropodelor și rozătoarelor, vectoare de maladii 

transmisibile, la nivelul u.a.t. comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu;   

-Notă de fundamentare înaintată de Serviciul de Utilități Publice înființat în subordinea Consiliului Local al 

Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, serviciu cu personalitate juridică, cu nr. 2740/26.04.2021, la 

Primăria comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu cu nr. 13447/26.04.2021;  

-Raportul de specialitate privind Planul local de combatere a vectorilor la nivelul u.a.t. comuna Roata de 

Jos, judeţul Giurgiu, înregistrat cu nr. 175/1925/27.04.2021;  

-Referatul de aprobare privind Planul local de combatere a vectorilor la nivelul u.a.t. comuna Roata de Jos, 

judeţul Giurgiu, înregistrată cu nr. 174/1924/27.04.2021 și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului 

local de combatere a vectorilor la nivelul u.a.t. comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu;  

-Prevederile art. 50 lit. “b” și art. 82 alin. (1) din Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de 

viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

-Prevederile art. 155, alin. (1), lit. “d”, alin. (5), lit. “a” și lit. „c”, art. 129, alin. (2), lit. “d”, alin. (7), lit. 

“c”, lit. “i” și lit. “h” și art. 139, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare;  

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu 

numerele: 198/1948/28.05.2021, 199/1949/28.05.2021 și 200/1950/28.05.2021;  

 

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. “a”  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu 

modificările și completările ulterioare Consiliul local al comunei Roata de Jos, judeţul Giurgiu, aprobă 

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului local de combatere a vectorilor la nivelul u.a.t. 

comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu  și  adoptă următoarea  

 

HOTĂRÂRE  

 

Art.1. Se aprobă Planul local de combatere a vectorilor la nivelul u.a.t. comuna Roata de Jos, 

judeţul Giurgiu, anexă și parte integrantă a prezentei hotărâri.  

 

Art.2. Acțiunile de combatere a artropodelor şi rozătoarelor, vectoare de maladii transmisibile 

şi/sau generatoare de discomfort, se vor efectua de unităţi prestatoare de servicii de dezinsecție şi 

deratizare, cu îndrumarea tehnică de specialitate a Direcţiei de Sănătate Publică Giurgiu.  

 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Comunei Roata de 

Jos, judeţul Giurgiu și Serviciul de Utilități Publice al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.  
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Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:  primar,Instituția Prefectului – Judetul Giurgiu, Serviciul 

de Utilități Publice al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.  

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  

Consilier local VOICU ION 

Contrasemnează pentru legalitate, Secretar General U.A.T.  

     Alexandrescu Camelia Constanța  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.C.L. nr. 26/31.05.2021 

 

 

 

 

 Prezenta hotarare a fost adoptată cu un cvorum de 14 voturi “pentru”, 0 voturi “impotrivă” 

și 0 abțineri, reprezentând un numar de 14 voturi exprimate de consilierii prezenți la ședinta, din 

totalul de 15 consilieri locali în funcție.   
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ANEXĂ la H.C.L. nr. 26 din 31.05.2021  

 

 

Planul local de combatere a vectorilor la nivelul u.a.t.  

comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu 

Art. 1 Comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu are obligatia de a asigura executarea tratamentelor 

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

disconfort.  

Art.2 În vederea realizării unor tratamente eficiente de dezinfectie şi deratizare, autoritatea locală 

întocmeşte un plan de combatere a vectorilor.  

Tipul de vectori supusi tratamentului sunt : țânțari, căpușe, soareci și sobolani. Perioada de executie 

a tratamentelor se stabileşte în funcţie de condițiile meteo.  

Obiectivele din plan la care se aplică tratamentele sunt:  

a) spații deschise din domeniul public și privat al comunei ;  

b) spații deschise ale persoanelor fizice si juridice;  

Art.3 (1)Dezinsecția se efectuează în :  

a) clădiri ale unităților sanitare de pe raza unității administrativ-teritoriale ;  

b) clădiri ale instituţiilor publice, altele decât unităţile sanitare ;  

c) spațiile deschise din domeniul public şi privat al comunei Roata de Jos, judeţul Giurgiu:  

d) terenuri ale instituţiilor publice din subordine, parcuri, cimitire, etc;  

e) alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare și care pot pune în pericol sănătatea 

oamenilor și a animalelor.  

(2)Dezinfecția se efectuează în :  

- spaţiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere ;  

- clădiri ale instituţiilor publice;  

- locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.       

       (3)Deratizarea se efectuează la obiectivele în care :  

- este prevăzută operațiunea de dezinsecție ;  

- este prevăzută operațiunea de dezinfecție;  

- sunt identificate focare de infestare sau condiții de dezvoltare a rozătoarelor în locuri exterioare ale 

persoanelor fizice sau juridice, care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor, inclusiv în zonele 

demolate şi/sau nelocuite.  

Art.4 (1) Din punctul de vedere al frecvenței, dezinsecția pentru combaterea țânțarilor se execută:  

-în sezonul cald de câte ori este nevoie în funcție de prezența vectorilor, pentru spațiile deschise prevăzute 

în programul local de acţiune;  

- minimum 3 tratamente pe an și ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale clădirilor;  
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(2) Pentru combaterea altor vectori dezinsecția se execută :  

- trimestrial și ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale instituţiilor publice şi spațiile comune 

închise ale clădirilor;  

- lunar şi ori de câte ori este nevoie în spațiile închise ;  

- la solicitarea persoanelor fizice la spațiile cu destinația de locuință.  

Art.5. Din punctul de vedere al frecvenței, deratizarea se execută :  

- pentru operatorii cu profil nealimentar, cel puțin o dată pe semestru și ori de câte ori este necesar pentru 

stingerea unui focar;  

- pentru spațiile deschise din domeniul public și privat al comunei Roata de Jos, judeţul Giurgiu în 

conformitate cu planul anual de acţiune , dar nu mai puțin de 3 tratamente pe an;  

- pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau/ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar,  

Art.6. Dezinfecția se execută numai la solicitarea persoanelor fizice sau juridice .  

Art.7.Toate produsele folosite pentru efectuarea operatiunilor de deratizare, dezinsecție vor fi 

avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocide.  

Art.8 (1) Persoanele fizice si juridice deţinătoare de spații construite, indiferent de destinație, sunt 

obligate să asigure operaţiunile periodice de dezinsecție și deratizare pentru stingerea unui focar, înspațiile 

deținute de acestea.  

(2) Operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se prestează numai de către operatorul 

licențiat de A.N.R.S.C. căruia i-a fost atribuită activitatea de către comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu, în 

condiţiile legii.  

(3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operaţiunilor de dezinsecție, dezinfecție și 

deratizare au obligația să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să se realizeze operația și 

să mențină spațiile pe care le au în proprietate salubre, luând măsuri de evacuare a tuturor rezidurilor 

solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deșeurilor, de eliminare a apei stagnante, de 

curățare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de material şi de remediere a defecţiunilor tehnice 

la instalațiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri şi/sau pe terenurile deținute.  

Art.9 Operatorul care prestează activitatea de deratizare, dezinfecţie şi/sau dezinsecție are 

următoarele obligaţii :  

a) înainte de începerea operaţiunii de deratizare sau dezinsecție, la obiectivele din planul anual, să 

notifice, în scris, comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu şi să aducă la cunoștiința populaţiei, cu cel puțin 7 

zile, următoarele :  

- tipul operaţiunii ce urmează a se efectua ;  

- perioada efectuării tratamentelor;  

- măsurile de protecţie ce trebuie luate, în special cu referire la copiii, bătrâni, bolnavi, animale și păsări.  

b) să stabilească, de comun acord cu persoanele fizice sau juridice, data și ora 

începerii tratamentelor de deratizare, dezinfecție și/sau dezinsecție în spaţiile închise și pe suprafețele 

deținute de acestea și să comunice acestora gradul de toxicitate a substanțelor utilizate și măsurile de 

protecţie ce trebuie luate.  

c) înainte de începerea operațiunii de deratizare, dezinfecție sau dezinsecție în spațiile închise ale 

instituţiilor publice, persoanelor fizice sau juridice, să informeze beneficiarul cu privire la substanțele 

utilizate și măsurile de protectie ce trebuie luate și să stabilească, de comun acord, data şi intervalul orar de 

efectuare a tratamentelor să solicite la terminarea operatiunii confirmarea efectuării tratamentelor, prin 

încheierea unui document de lucru.  

Art. 10. În cazul în care persoanele fizice sau juridice refuză să permită accesul pe proprietatea 

acestora pentru efectuarea operaţiunilor periodice de dezinsecție şi deratizare ori pentru stingerea unui 

focar, operatorul are obligația să anunţe comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu pentru luarea măsurilor 

legale.  

Art. 11 (1) În cazul în care în urma unui tratament efectuat se aduce o daună imediată, vizibilă 

proprietății beneficiarului, acest fapt va fi menţionat în documentul de lucru și va fi comunicat în mod 

expres operatorului. Vor fi semnalate toate aspectele ce sunt de natură să afecteze viața și sănătatea 

oamenilor şi vieţuitoarelor.  



 

 

(2) Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate sănătății oamenilor și 

vieţuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplică tratamentul, dacă s-au utilizat substanțe periculoase 

pentru aceştia, dacă s-au luat măsurile necesare informării populaţiei sau tratamentul este ineficient. Pentru 

activitatea de dezinsecție, dezinfecţie şi deratizare, măsurarea cantității prestațiilor se face în funcție de 

doza şi de reteta utilizată pe unitatea de suprafață sau de volum.  

 

PRIMAR,  

GHIDĂNAC MARIN  

 

 

                                                                                             Consilier juridic  

                                  Neață Verginia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


