
Anexa nr. 6. la Hotărârea AGA nr. 1 din 31.03.2017. 

 

Regulament de aplicare a exceptărilor de plată a tarifului de salubritate,  

fixat prin Hotărârea AGA a ADI ECO-SEPSI nr. 1 din 31.03.2017. 

 

A. În cazul limitei de vârstă de 70 ani  

Art. 1. Începând cu data de 01. aprilie 2017. tarifele aferente serviciilor publice de salubrizare, prestate în 

favoarea utilizatorilor care au împlinit vârsta de 70 de ani, se vor aplica în baza veniturilor individuale realizate 

de către aceştia, după cum urmează: 

1. persoanele care au realizat venituri lunare care nu depăşesc suma de 800 lei, beneficiază de 

gratuitatea serviciului; 

2. persoanele care au realizat venituri lunare cuprinse între 801 lei-1000 lei, beneficiază de o reducere 

de 50% din valoarea serviciilor publice de salubrizare; 

3. persoanele ale căror venituri obţinute lunar depăşesc suma de 1001 lei, nu beneficiază de nicio 

reducere, fiind obligate la plata integrală a tarifelor de salubrizare. 

 

Art. 2. În vederea determinării încadrării acestor utilizatori ai serviciilor publice de salubrizare într-una din 

categoriile de la pct. 1-3 al art. 1. şi pentru a beneficia de reducerea aferentă, utilizatorii vor prezenta în termen 

de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei, personal la sediul societăţii din Sfântu Gheorghe, str. 

Crângului nr. 1 (în cazul utilizatorilor în mediu urban) sau prin agentul încasator (pentru utlizatorii din mediu 

rural) documentele doveditoare ale veniturilor realizate în luna precedentă. Persoanele care au realizat venituri 

din mai multe surse (de ex. pensie, pensie de urmaşi, altă indemnizaţie), vor declara conform declaraţiei pe 

proprie răspundere, toate veniturile realizate. 

Art. 3. În lipsa prezentării documentelor de la art. 2., facturarea serviciilor prestate în favoarea acestor persoane 

se va efectua conform tarifelor normale, la numărul de persoane efectiv deservite, fără aplicarea reducerilor 

prevăzute de prezentul regulament. 

Art.4. Exceptarea, respectiv reducerea tarifului de salubritate se acordă până la sfârşitul anului calendaristic, 

aferent depunerii actelor doveditoare. Utilizatorul va prezenta pentru solicitarea beneficierii tarifului 

preferenţial, împreună cu depunerea actelor doveditoare, privind veniturile realizate la începutul fiecărui an 

calendaristic. 

Art. 5. Reducerile de la plata tarifului de salubritate prevăzute la art. 1, pct. 1 şi 2, se acordă numai în cazul 

contractului de la adresa de domiciliu a solicitantului, în baza actului de identitate, al cuponului de pensie şi al 

actelor aferente altor surse de venit realizate, după caz (din luna precedentă solicitării) şi al declaraţiei pe proprie 

răspundere (formular tipizat). Solicitările utilizatorilor depuse în baza prezentului regulament, vor fi verificate 

pe baza CNP de către angajaţii TEGA SA. 

Art. 6. Dacă la o adresă domiciliează mai multe persoane care au depăşit 70 ani, reducerea se acordă pentru 

fiecare , cu respectarea prevederilor art. 1. şi art. 2. 

Art. 7. Tariful preferenţial se acordă începând cu luna următoare celei în care vârsta limită a fost împlinită, 

respectiv luna următoare depunerii cererii de exceptare, dacă acesta nu a fost predată în luna în care s-a împlinit 

vârsta limită. Reducerea nu se acordă retroactiv. 

Art. 8. Reducerea nu se cumulează. În cazul în care pentru contractul în cauză este în vigoare exceptare pentru 

membrii de familie peste numărul limită de 4 persoane, nu se mai acordă reducere pentru vârsta de peste 70 ani. 



Art. 9. Reducerea se acordă numai în cazul achitării datoriilor anterioare, inclusiv a cheltuielilor de judecată şi a 

penalităţilor de întârziere, dacă acestea au fost stabilite prin hotărâre judecătorească. 

Art. 10. Reducerea se acordă numai după încheierea contractului de salubrizare sau de la data stabilirii efective 

la domiciliul deservit şi plata contravalorii serviciilor prestate. 

Art. 11. În cazul persoanelor din localităţile în care serviciile se facturează după cantităţi reducerea se poate 

acorda doar dacă aceştia locuiesc singur, sau dacă locuiesc numai persoane care au dreptul la reducere. 

Art. 12. Persoanele beneficiare ale reducerii de la plata tarifului de salubrizare, au dreptul de prestarea 

serviciului conform reglementărilor legale în vigoare, inclusiv la punerea la dispoziţie a pubelei şi a sacilor de 

colectare selectivă gratuiţi. Garanţia pubelei respectiv costul sacilor cu valoare preplătită nu face obiectul 

exceptării. 

Art. 13. Tariful de salubritate pentru câinii de companie crescuţi în apartamente în municipiul Sf. Gheorghe se 

plăteşte şi de către cei care beneficiază de prevederile prezentului regulament. 

Art. 14. Declararea decesului persoanei beneficiare este obligatorie pentru membrii familiei acestuia. 

Art. 15. Bonusul acordat pentru predare de deşeuri valorificabile nu se acordă persoanelor beneficiare de 

prevederile acestui regulament. 

 

 

B. În cazul copiilor cu vârstă de sub 1 an 

Art. 1. Exceptarea este valabilă numai în cazul declarării naşterii copilului la operatorul de salubritate. În caz 

contrar intră în vigoare dreptul operatorului de a lua în evidenţă persoanele nedeclarate în conformitate cu 

prevederile art. 19. alin (3) din Regulamentul serviciului de salubrizare. 

Art. 2. Cu ocazia declarării se depune copia certificatului de naştere. 

Art. 3. Exceptările nu se cumulează. În cazul în care pentru contractul în cauză este în vigoare exceptare pentru 

membrii de familie peste numărul limită de 4 persoane, nu se mai acordă exceptarea pentru vârsta de până la 1 

an. 

Art. 4. În luna după împlinirea vârstei de 1 an copii declaraţi pentru exceptare vor intra în numărul persoanelor 

pentru care se emite factura. 

 

 

C. În cazul persoanelor cu handicap grav 

Art. 1. Exceptarea este valabilă cu luna următoare depunerii solicitării la care s-a anexat certificatul din care 

reiese că persoana a fost declarată ca având handicap grav în conformitate cu Ordinul MS nr. 762/1992/2007. 

Art. 2. Exceptările nu se cumulează. În cazul în care pentru contractul în cauză este în vigoare exceptare pentru 

membrii de familie peste numărul limită de 4 persoane, nu se mai  acordă exceptarea pentru handicap grav. 


