Anexa nr. 4. la Hotărârea AGA nr. 1 din 01.02.2016.

Regulament de aplicare a exceptărilor de plata tarifului de salubritate,
fixat prin Hotărârea AGA a ADI ECO-SEPSI nr. 1 din 01.02.2016.

A. În cazul limitei de vârstă de 70 ani
(1) – Exceptarea de la plata tarifului de salubritate se acordă numai în cazul contractului de la domiciliu, în
baza actului de identitate, dacă acesta este eliberat pentru adresa de domiciliu respectiv pe baza actului
de identitate şi a declaraţiei titularului de contract privind domicilierea celui care solicită exceptarea la
adresa menţionată. Solicitările de exceptare vor fi verificate pe baza CNP de către angajaţii TEGA SA.
(2) – Dacă la o adresă domiciliează mai multe persoane care au depăşit 70 ani, exceptarea se acordă pentru
fiecare, în condiţiile alin (1).
(3) – Exceptarea de la plată 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. Exceptarea nu se acordă retroactiv.
(4) – 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 exceptare pentru vârsta
de peste 70 ani.
(5) - Exceptarea 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.
(6) – Exceptarea se acordă numai după încheiere de contract retroactiv de la 1 februarie 2013. sau data
stabilirii efective la domiciliul deservit şi plata contravalorii serviciilor pe această perioadă pentru cei
care s-au sustras contractării pe această perioadă.
(7) – În cazul persoanelor din localităţile în care serviciile se facturează după cantităţi exceptarea se poate
acorda doar dacă aceştia locuiesc singur, sau dacă locuiesc numai persoane care au dreptul la exceptare.
(8) – Persoanele exceptate 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.
(9) – Tariful de salubritate pentru câinii de companie crescuţi în apartament în municipiul Sf. Gheorghe se
plăteşte şi de cei exceptaţi pentru limită de vârstă.
(10)
– Declararea decesului persoanei exceptate este obligatorie pentru membrii familiei acestuia.
(11)
– În cazul în care persoana (ele) exceptate sunt singura (ele) la domiciliu, bonusul acordat
pentru predare de deşeuri valorificabile nu se mai acordă.

B. În cazul copiilor cu vârstă de sub 1 an
(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.
(2) – Cu ocazia declarării se depune copia certificatului de naştere.

(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.
(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
(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.
(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.

