
TARIFELE SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE 
VALABILE 

Propunere începând cu data de 01.01.2023. 

Nr. 
crt. 

Denumire tarif UM 
Tarif 
actual 

Tarif propus 
începând cu 
01.01.2023 

 SALUBRIZARE STRADALĂ    

1. Măturat manual 1000 mp 33 lei 33,00 lei 

2. Măturat mecanic 1000 mp 37,27 lei 37,27 lei 

3. Stropit străzi 1000 mp 14,21 lei 14,21 lei 

4. Spălat străzi şi trotuare 1000 mp 58,78 lei 58,78 lei 

5. 
Aplicat material antiderapant din mijloace 
mecanice 

mc 339,53 lei 509,00 lei 

6. Aplicat material antiderapant manual mc 432,88 lei 650,00 lei 

7. Curăţat zăpadă mecanic de pe străzi 1000 mp 18,26 lei 18,26 lei 

8. Curăţat zăpadă şi gheaţă manual mp 0,36 lei 0,45 lei 

9. Curăţat zăpadă mecanic de pe trotuar 1000 mp 81,95 lei 96,70 lei 

10. Colectat şi transportat deşeu stradal mc 130,44 lei 155,00 lei 

11. Măturat mecanic trotuar 1000 mp 95,12 lei 114,00 lei 

12. Aplicat soluţie ClCa pe străzi mc 
1.969,92 

lei 
2.498,00 lei 

13. 
Curăţat suprafaţă proprietate privată 

 
1000 mp 259,20 lei 259,20 lei 

14. 
Spălat mobilier aferent domeniului 
public, indicatori de circulație, stâlpi 

Zi/8 ore 920,77 lei 920,77 lei 

15. Încărcat zăpadă cu încărcător frontal utilaj/oră  357,00 lei 

16. Transport zăpadă utilaj/oră  238,00 lei 

17. Ras rigole metru liniar  2,40 lei 

 *Pct. 15 – 17 reprezintă servicii noi    
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Nr. 
crt. 

Denumire tarif UM 
Tarif 
actual 

Tarif propus 
începând cu 
01.01.2023 

 SECȚIA SALUBRITATE    

1. 

a. Transport deşeuri menajere 

precolectate  mediu urban – persoane 

fizice 

 

b. Câini de companie crescuţi în 

apartamentele blocurilor de locuinţe 

 

c. Transport deşeuri menajere 

precolectate mediu urban și/sau 

mediu rural - persoane juridice 

d. Transport deşeuri menajere 

precolectate  mediu rural – persoane 

fizice 

 pers./lună 

 

 

 

câine/lună 

 

 

 

mc 

 

 

pers./lună 

 10 lei 

 

 

 

10 lei 

 

 

 

165 lei 

 

 

8 lei 

15 lei 

 

 

 

15 lei 

 

 

 

204 lei 

 

 

10 lei 

2. Depozitare deșeuri biodegradabile mc 0 lei 0 lei 

3. 
Depozitare deșeuri nereciclabile în 
Centrul de colectare 

mc 110 lei 175 lei 

4. 
Depozitare deșeuri din 
descopertări, construcţii şi   demolări 
în Centrul de colectare 

mc 
 

30 lei 
 

35 lei 

5. 
Transport container 24 mc cu moloz în 
afară de deșeu inert, plăci bituminoase, 
plăci azbociment și tuburi PVC 

ocazie 
 

750 lei 
 

862 lei 

6. 
Transport container 7 mc cu moloz în 
afară de deșeu inert, plăci bituminoase, 
plăci azbociment și tuburi PVC 

ocazie 
 

180 lei 
 

288 lei 

7. 
Transport container 5,5 mc cu moloz în 
afară de deșeu inert, plăci bituminoase, 
plăci azbociment și tuburi PVC 

ocazie 
 

200 lei 
 

230 lei 

8. 
Transport container 4 mc cu moloz în 
afară de deșeu inert, plăci bituminoase, 
plăci azbociment și tuburi PVC 

ocazie 
 

110 lei 
 

173 lei 

9. 

Transport sac 1 mc cu moloz în afară de 
deșeu inert, plăci bituminoase, plăci 
azbociment și tuburi PVC 
 

ocazie 

− 50 lei 
primul 
sac 
solicitat 
 

− 75 lei al  
doilea 
sac 
solicitat 
 

− 100 lei 
al treilea 
sac 
solicitat 
 

− 75 lei primul 
sac solicitat 
 
 
 

− 104 lei al  
doilea sac 
solicitat 

 
− 138 lei al 
treilea sac 
solicitat 



TARIFELE SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE 
VALABILE 

Propunere începând cu data de 01.01.2023. 

10. Transport preplătit prin saci – 120 litri buc. 5,00 lei 8 lei 

11. 
Chirie container 4 mc pentru deșeuri 
biodegradabile ocazie 50 lei 75 lei 

12. 
Chirie container 5,5 mc pentru deșeuri 
biodegradabile ocazie 95 lei 110 lei 

13. 
Chirie container 7 mc pentru deșeuri 
biodegradabile ocazie 90 lei 138 lei 

14. 
Chirie container 24 mc pentru deșeuri 
biodegradabile ocazie 350 lei 402 lei 

15. 
Închirierea la evenimente a pubelelor de 
120 l buc./zi 4,16 lei 7 lei 

16. 
Închirierea la evenimente a pubelelor de 
1,1 mc buc./zi 5,95 lei 9 lei 

17. Chirie container 4 mc buc./lună 60 lei 86 lei 

18. Chirie container 5.5 mc buc./lună 120 lei 138 lei 

19. Chirie container 7 mc buc./lună 120 lei 138 lei 

20. Chirie container 1,1 mc buc./lună 45 lei 69 lei 

21. Chirie pubelă 120 litri buc./lună 5 lei 7,50 lei 

22. Chirie pubelă 240 litri buc./lună 7 lei 11 lei 

23. Chirie container 24 mc* buc./zi 27 lei 31 lei 

24. Chirie container 27 mc* buc./zi 27 lei 31 lei 

25. Chirie container 7 mc* zi 10 lei 12 lei 

26. Colectat şi transportat PET valorificabil mc Gratis Gratis 

27. Colectat şi transportat hârtie valorificabilă mc Gratis Gratis 

28. Colectat şi transportat sticlă valorificabilă mc Gratis Gratis 

29. 
Colectat şi transportat deşeuri selective 
valorificabilă – DEEE, tuburi fluorescente, 
baterii uzate, textile, etc. 

mc Gratis Gratis 

30. 
Saci cu valoare preplătită pentru deşeuri 
vegetale 

buc. 0,50 lei 1 leu 

31. Pubela 120 l buc. 75,00 lei 100 lei 

32. Dislocare km 5,20 lei 9,50 lei 

 
 
Tarifele includ TVA 
*În cazul închirierii containerului pentru o perioadă mai mare de 3 zile, se percepe un tarif 
suplimentar de 10 lei/zi. 

 
 
Colectarea şi transportul deșeurilor precolectate selectiv, respectiv PET, hârtie şi sticlă, DEEE, tuburi 
fluorescente, baterii uzate, textile, etc., care nu sunt valorificabile, se transportă contra cost, cu tariful de 
204 lei/mc, TVA inclus. 
 
În cazul transportului deșeurilor, inclusiv a serviciului de transport suplimentar față de programul stabilit, în 
afara perimetrului municipiului Sf. Gheorghe, se percepe un tarif de dislocare de 9,50 lei/km, TVA inclus, 
luându-se în calcul traseul dus-întors. 
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Sacii menajeri cu valoare preplătită se utilizează exclusiv de către persoanele fizice pentru colectarea 
deşeurilor menajere excedentare faţă de capacitatea pubelei primite de la operator sau în cazul în care 
optează în contract pentru utilizare de saci în loc de pubelă. 

În cazul oraşului Baraolt se aplică tariful valabil în mediul urban (pct. 1 lit. a și c), în afară de satele 
Biborțeni, Bodoș, Căpeni, Micloșoara și Racoșul de Sus. 

Notă: 

 Se exceptează de la plata tarifelor de transport deșeuri persoanele cu handicap grav (așa 
cum sunt definite în Ordinul nr. 762 din 31 august 2007 pentru aprobarea criteriilor medico- 
psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap.)  

 În cazul societăţilor care închiriează recipienţi de colectare prevăzuţi la punctele 17-25, 
(salubrizare menajeră) şi nu solicită transport deşeuri, tariful lunar se majorează cu 50% în 
prima lună   şi cu 100% începând cu luna a doua. 

 În fiecare unitate administrativ teritorială deșeurile se colectează săptămânal, într-o săptămână 
deșeurile menajere, în cealaltă săptămână deșeurile selective. În Municipiul Sfântu Gheorghe, 
colectarea deșeurilor biodegradabile se efectuează săptămânal, alternativ cu deșeurile menajere 
sau a celor selective. 

 Pentru utilizatorul – persoană fizică, care nu colectează separat deșeurile menajere (hârtie, carton, 
metal, plastic și sticlă), generând astfel un volum mai mare de deșeu menajer față de utilizatorii 
care colectează separat, se stabilește un tarif diferențiat de colectare și transport deșeuri de 18 
lei/lună/pers., în cazul fiecărei unități locative rurale și de 25 lei/lună/pers., în cazul fiecărei 
unități locative de pe raza teritoriului Municipiul Sfântu Gheorghe și al orașului Baraolt. 

 În cazul utilizatorilor care solicită o frecvență de colectare suplimentară a serviciului de colectare a 
deșeurilor, față de programul prestabilit, generând astfel un volum mai mare de deșeu menajer, se 
aplică un tarif de 18 lei/lună/pers., în cazul fiecărei unități locative rurale solicitante și 25 
lei/lună/pers., în cazul fiecărei unități locative solicitante de pe raza teritoriului Municipiul Sfântu 
Gheorghe, și al orașului Baraolt.  

Solicitarea serviciului de colectare a deșeurilor suplimentare se efectuează pe baza unei cereri 
înregistrate la registratura societății TEGA S.A. sau online, prin e-mail, la adresa office@tega.ro. 

 Pentru utilizatorul - persoana juridică, care nu colectează separat deșeurile menajere (hârtie, 
carton, metal, plastic și sticlă), generând astfel un volum mai mare de deșeu menajer față de 
utilizatorii care colectează separat, se stabilește tariful diferențiat de colectare și transport de 
292 lei/mc TVA inclus.  

 În cazul utilizatorilor - persoană juridică, pentru care se aplică tariful de depozitare și de la care 
operatorul de salubritate nu colectează, respectiv nu transportă deșeuri selective (hârtie, 
carton,metal, plastic, sticlă), se stabilește tariful diferențiat de colectare și transport de  
850 lei/to + TVA. 

 În cazul transporturilor de deşeuri menajere sau din construcţii şi demolări, în cazul unei solicitări 
de urgenţă, se poate percepe o majorare de tarif de 25%. 

 În cazul unităților administrativ teritoriale, unde gradul de acoperire cu contracte de salubrizare 
individuale este sub 80%, se aplică tariful de depozitare de 612 lei/to + TVA. 

 Modalitatea de acoperire a costurilor de colectare, transport a deșeurilor de ambalaje este de 
1.631,11 lei + TVA/tonă 


