
Anexa nr. ___ la Act adiţional nr. __________ din 2017.

Anexa nr. 6. la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a 
localităţilor

TARIFELE SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE

VALABILE CU 01. aprilie 2017.

Nr.
crt.

Denumire tarif UM Tarif 

SALUBRIZARE STRADALĂ

1. Măturat manual 1000 mp 27,50 lei

2. Măturat mechanic 1000 mp 31,06 lei

3. Stropit străzi 1000 mp 11,84 lei

4. Spălat străzi şi trotuare 1000 mp 48,98 lei

5. Aplicat material antiderapant din mijloace mecanice Mc

282,94 lei

6. Aplicat material antiderapant manual Mc 360,73 lei

7. Curăţat zăpadă mecanic de pe străzi 1000 mp 15,22 lei

8. Curăţat zăpadă şi gheaţă manual Mp 0,30 lei

9. Curăţat zăpadă mecanic de pe trotuar 1000 mp 68,29 lei

10. Colectat şi transportat deşeu stradal Mc 108,70 lei

11. Măturat mecanic trotuar 1000 mp 79,27 lei

12. Aplicat soluţie ClCa pe străzi Mc 1.641,60 lei

13. Curăţat suprafaţă proprietate privată 1000 mp 216 lei

SALUBRIZARE MENAJERĂ

1. Transport deşeuri menajere precolectate

mediu urban – persoane fizice 

câini de companie crescuţi în apart. bloc. de locuinţe

persoane juridice

mediu rural – persoane fizice 

Pers/lună

Câine/lună

Mc

Pers/lună

9 lei *****

9 lei

110 lei

7 lei

2. Transport deşeuri de la case de vacanţă cu suprafaţa 
mai mică sau egală cu 40 mp

an 28,80 lei

3. Transport deşeuri de la case de vacanţă cu suprafaţa 
mai mare decât 40 mp

an 115,20 lei



4. Depozitare deşeuri biodegradabile mc 45 lei

5. Depozitare deşeuri nereciclabile în Centrul de 
colectare 

mc

54 lei

6. Depozitare deşeuri din descopertări, construcţii şi 
demolări în Centrul de colectare

mc 24 lei

7. Transport container 7 mc cu moloz ocazie 165 lei **

8. Transport container 4 mc cu moloz ocazie 95 lei **

9. Spălat container buc 6,70 lei

10.

Tra
nsp
ort 
sac
1 
mc 
cu 
mo
loz

buc 40 lei

11. Transport preplătit prin saci – 120 litri buc 2,00 lei ***

12. Chirie container 4 mc buc/lună 46 lei

13. Chirie container 1,1 mc luna 38 lei

14. Chirie pubelă 120 litri lună 4 lei

15. Chirie pubelă 240 litri

lună

6 lei

16. Colectat şi transportat PET valorificabil * mc Gratis

17. Colectat şi transportat hârtie valorificabilă * mc Gratis

18. Colectat şi transportat sticlă valorificabilă * mc Gratis

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

mc Gratis

20. Saci cu valoare preplătită pentru deşeuri vegetale buc 0,50 lei

21. Garanţie pubele 120 l buc 50 lei

22. Emitere aviz consultativ pentru autorizaţii de 
construcţii

ocazie 25 lei

Tarifele includ TVA.



* Colectarea şi transportul deşeurilor 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 110 lei / mc cu TVA.

** În cazul  transportului  în afara perimetrului  municipiului  Sf.  Gheorghe se va percepe un tarif  de
dislocare de 4,80 lei/km, inclusiv TVA, luându-se în calcul traseul dus-întors.

***  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 mediu rural.

Not  ă:

- În cazul familiilor cu acelaşi domiciliu compuse din mai mult de 4 membrii, atât în mediu rural cât şi în
mediu  urban,  facturarea  cantităţilor  se  limitează  la  4  persoane.  Se  exceptează  cazul  câinilor  de
companie crescuţi în apartamente, caz în care numărul acestora se va adăuga numărului de persoane
pentru care se facturează prestaţiile.

- Copiii în vârstă de până la 1 an respectiv persoanele cu handicap grav (în termenii O.M.F.F.S. şi
OMSP nr. 762 / 1992 / 2007, modificată) se exceptează de la plata tarifelor de transport deşeuri.
Persoanele care au împlinit vârsta de 70 de ani vor beneficia de reduceri de la plata tarifului de
salubritate,  conform Regulamentului  de aplicare a exceptărilor de plată a tarifului de salubritate,
fixat prin Hotărârea AGA a ADI ECO SEPSI nr. 1 din 31.03.2017.

- În cazul persoanelor juridice la care cantitatea de deşeu produs depăşeşte 5 mc pe lună, chiria lunară
a recipienţilor de precolectare se va reduce lunar cu acordul părţilor, existând posibilitatea eliminării
totale.

- În cazul societăţilor care închiriează recipienţi de colectare prevăzuţi la punctele 12 - 15 (salubrizare
menajeră) şi nu solicită transport deşeuri, tariful lunar se majorează cu 50 % în prima lună şi cu 100 %
începând cu luna doua. 

- La Salubrizare menajeră pct. 2. şi 3. nu se aplică proprietarilor de case de vacanţă care au domiciliul
stabil în raza teritorială a membrilor Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru
serviciile de salubrizare a localităţilor „ECO SEPSI”. 

-  La  Salubrizare  menajeră  pct.  1.  –  persoane fizice  tariful  se  poate  diminua cu  70 % din  valoarea
actualizată de valorificare a deşeurilor de hârtie, plastic, ambalaje de sticlă şi DEEE inclusiv bonificaţiile
încasate de TEGA S.A. de la organizaţiile colective de reciclare, corespunzător cantităţilor predate de
utilizatorii  serviciilor  de salubritate  către TEGA S.A.  cu ocazia  caravanelor  de reciclare respectiv cu
ocazia predării deşeurilor la centrul de colectare selectivă. 

- La Salubrizare menajeră pct. 1. – mediu urban tariful se poate diminua cu 8 % în cazul în care în
gospodăria  utilizatorului  se  colectează  separat  deşeurile  de  plastic  şi  hârtie  în  sacii  asiguraţi  de
operator.

- În cazul transporturilor de deşeuri menajere sau din construcţii şi demolări în caz de solicitare de
urgenţă se poate percepe o majorare de tarif de 25 %.

- La Salubrizarea menajeră pct. 1. pentru perioada mai, iunie 2017. se aplică facturarea, în completarea
contravalorii serviciilor de colectare şi transport deşeuri la tarifele aprobate, către utilizatorii serviciului
public de salubrizare a contravalorii taxei de depozit deşeu, conform art. 9, alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr.
196 / 2005. privind fondul pentru mediu cu modificările şi completările ulterioare, persoane fizice 2,00
lei/pers./lună (inclus TVA), persoane juridice 13,33 lei/mc (inclus TVA). 




