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Privind gestionarea gunoiului de grajd

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:

Art.l - (1) Prezenta lege are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru desfa§urarea 

activitatilor de colectare, stocare si valorificare a produselor reziduale de excre^ie (dejectii solide 

§i lichide) de la animale, in amestec cu materiale folosite ca a§temut, resturi de hrana, apa, 
denumite in continuare gunoi de grajd, in vederea protejarii sanata^ii umane §i a mediului 
inconjurator.

(2) in vederea realizarii activitatilor prevazute la alin.(l) se stabilesc urmatoarele:

a) condi^iile utilizarii gunoiului de grajd in vederea reducerii depozitarii acestuia in 

conditii neconforme;

b) metodele §i mijloacele de colectare §i stocare;

c) modalitatile de utilizare a gunoiului de grajd;

d) atributiile administratiei publice locale;

e) modalitatea de stabilire a sanctiunilor.



(3) incepand cu data de 1 ianuarie 2022, autoritatile administratiei publice locale 

sau, dupa caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociatiile de 

dezvoltare intercomunitara ale acestora, trebuie sa implementeze sisteme de colectare §i stocare a 

gunoiului de grajd.

Art.2 Persoanele fizice sau juridice care genereaza gunoi de grajd au obligatia sa depuna 

aceste deseuri in spatiile indicate de autoritatea locala sau sa le predea operatorilor autorizati 
pentru colectarea acestuia.

Art.3 Atributiile autoritatilor publice locale sunt urmatoarele:

a) Dezvoltarea si extinderea sistemului de colectare a gunoiului de grajd §i acolo unde 

este posibil implementarea colectarii din usa in u§a a acestuia;

b) asigurarea organizarii riguroase a sistemului de colectare, inclusiv prin incurajarea 

predarii voluntare a gunoiului de grajd produs in gospodarii;

c) realizarea platformelor de gunoi de grajd din fonduri proprii sau prin accesarea de 

fonduri guvemamentale ori europene;

d) achizitionarea sau inchirierea de utilaje pentru impra§tierea ingrasamantului;

e) asigurarea pazei si depozitarii in conditii de siguranta a gunoiului de grajd;

f) valorificarea gunoiului de grajd, dupa tratare, ca ingra§amant organic pentru 

fertilizarea terenurilor agricole;

g) elaborarea de strategii §i programe proprii pentru gestionarea gunoiului de grajd;

h) asigurarea informarii cetatenilor prin mijloace adecvate si prin publicarea pe site-ul 
propriu asupra sistemului de colectare §i gestionare a gimoiului de grajd.

Art.4 Cerin^ele, masurile operajionale §i tehnice privind activitatile de colectare, 
transport, predare, stocare §i manevrare pentru gunoiul de grajd, comercializarea, modalitaii §i 

conditii de utilizare ale gunoiului de grajd sunt prevazute in Ordinul comun al ministrului 
Mediului, Apelor §i Padurilor si al ministrului Agriculturii §i Dezvoltarii Rurale nr. 1270/2005



privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu 

nitra^i din surse agricole, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.5 Sanctiunile contraventionale pentru depozitarea neconforma a gunoiului de grajd 

vor fi stabilite prin Hotarare a Consiliului local. Acestea se fac venit la bugetul unitatii 
administrativ-teritoriale.

Art.6 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre personalul 
imputemicit din cadrul Politiei locale sau a persoanelor imputernicite de primar, dupa caz.

Art.7 Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la data 

incheierii procesului verbal, ori, dupa caz de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul
amenzii.

Art.8 Prezenta lege intra in vigoare pe data de 1 ianuarie 2022.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in ^edinja din 
art. 75 §i 76, alin. (2) din Constitutia Romaniei.

.,cu respectarea prevederilor
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