
Anexa nr. 5. la HOT. AGA din 16.12.2009. 

 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  

De Utilităţi Publice pentru Serviciile de 

Salubrizare a Localităţilor „ECO SEPSI” 

Sf. Gheorghe, str. Energiei, nr. 2, jud. Covasna 

Nr. şi data înscrierii în Registrul Special: 

9 din 25.06.2009. 

 

 

TARIFELE SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE 

VALABILE CU 16.12.2009. 
 

 

Nr. 

crt. 

Denumire tarif UM Tarif 

 SALUBRIZARE STRADALĂ   

1. Măturat manual 1000 mp 16,19 lei 

2. Măturat mecanic 1000 mp 18,72 lei 

3. Stropit străzi 1000 mp 7,44 lei 

4. Spălat străzi şi trotuare 1000 mp 30,04 lei 

5. Aplicat material antiderapant din mijloace mecanice mc 180,43 lei 

6. Aplicat material antiderapant manual mc 259,52 lei 

7. Curăţat zăpadă mecanic de pe străzi 1000 mp 9,02 lei 

8. Curăţat zăpadă şi gheaţă manual mp 0,19 lei 

9. Curăţat zăpadă mecanic de pe trotuar 1000 mp 38,84 lei 

10. Colectat şi transportat deşeu stradal mc 65 lei 

11. Măturat mecanic trotuar 1000 mp 46,82 lei 

12. Aplicat soluţie ClCa pe străzi mc 1.063,33 lei 

 SALUBRIZARE MENAJERĂ   

1. Transport deşeuri menajere precolectate 

- mediu urban – personae fizice 

- mediu rural – personae fizice 

- persoane juridice 

 

Pers/lună 

Pers/lună 

 

6,5 lei 

3 lei 

65 lei 

2. Depozitare deşeuri din jud. Covasna mc 12 lei 

3. Depozitare deşeuri din alte judeţe mc 25 lei 

4. Transport container 7 mc  ocazie 150 lei 

5. Transport container 4 mc  ocazie 85 lei 

6. Saci menajeri cu valoare preplătită buc 1,50 lei 

7. Chirie container 4 mc buc/lună 41,65 lei 

8. Chirie container 1,1 mc luna 23,88 lei 

9. Chirie pubelă 120 litri lună 3,57 lei 

10. Chirie pubelă 240 litri lună 4,76 lei 

11. Colectat şi transportat PET valorificabil * mc Gratis 

12. Colectat şi transportat hârtie valorificabilă * mc Gratis 



13. Colectat şi transportat sticlă valorificabilă *  mc Gratis 

 ÎNTREŢINERE SPAŢII VERZI PUBLICE   

1. Întreţinere spaţii verzi mediu urban pentru asociaţii de 

proprietari 

pers/lună 1,55 lei 

 VÂNZĂRI RECIPIENŢI   

1. Pubelă 120 l noi buc 119 lei 

2. Pubelă 240 l noi buc 170 lei 

3. Eurocontainer 1,1 mc noi buc 1.700 lei 

4.  Eurocontainer plastic pentru colectare selectivă noi buc 1.050 lei 

5. Pubelă 120 l uzate  buc 50 lei 

Tarifele includ TVA 19 %. 

 

* Colectarea şi transportul deşeurilor precolectate selectiv, respectiv Pet, hârtie şi sticlă, 

care nu sunt valorificabile, se transportă contra cost cu tariful de 65 lei / mc cu TVA. 

 

Notă: 

 

- În cazul comunei OZUN, transportul deşeurilor menajere precolectate de la populaţie 

(persoane fizice) se stabileşte la 2,00 lei/persoană/lună, cu TVA, având în vedere că 

comuna OZUN a asigurat în folosinţă gratuită cu titlu de comodat în favoarea 

operatorului regional, un autocompactor de colectare deşeuri. 

- 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. 

- 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 7 – 10 

şi nu solicită transport deşeuri, tariful lunar se majorează cu 50 % în prima lună şi cu 100 

% începând cu luna doua.  
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