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Clasificarea activităţilor în funcţie de modul de contractare, facturare şi plată a contravalorii serviciului de 

salubrizare prestat* 

 

Nr. 

crt. 

Activitatea Modul de contractare Modul de facturare / taxe / tarife Modul de plată 

PERSOANE 

FIZICE 

PERSOANE 

JURIDICE - 
Restul 

utilizatoril

or, alţii 

decât 
persoanele 

fizice – (ag. 

economici, 
instituţii 

publice, 

etc.) 

PERSOANE FIZICE PERSOANE 

JURIDICE - 
Restul 

utilizatorilor, alţii 

decât persoanele 

fizice – (ag. 
economici, 

instituţii publice, 

etc.) 

PERSOANE 

FIZICE 

PERSOA

NE 
JURIDIC

E - 

Restul 

utilizato
rilor, 

alţii 

decât 
persoane

le fizice 

– (ag. 
economi

ci, 

instituţii 
publice, 

etc.) 

1. Colectarea separată şi 

transportul separat al 
deşeurilor municipale 

şi al deşeurilor 

similare provenind 
din activităţi 

Pe bază de 

contract de 
prestare a 

serviciului 

de 
salubrizare 

Pe bază de 

contract de 
prestare a 

serviciului 

de 
salubrizare 

-Tarife, pentru 
gestionarea 
deşeurilor de hârtie, 
metal, plastic, sticlă 
şi textile, în cazul 
prestaţiilor de care 

-Tarife, pentru 
gestionarea 
deşeurilor de 
hârtie, metal, 
plastic, și sticlă, în 

cazul prestaţiilor 

-Contract - 

factură - 
chitanţă / 

Contract - 

factură - 
plata in 

-Contract 

- factură 
- 

chitanţă 

/ 
Contract 



comerciale din 

industrie şi instituţii, 
inclusiv fracţii 

colectate separat, fără 

a aduce atingere 
fluxului de deşeuri de 

echipamente electrice 

şi electronice, baterii 
şi acumulatori 

beneficiază 

individual, pe bază 
de contract de 

prestare a 

serviciului de 
salubrizare   (...  

lei/persoană/lună) 

 
 

-Tarife, pentru 
gestionarea 
deşeurilor altele 
decât cele de hârtie, 
metal, plastic, sticlă 

şi textile, în cazul 
prestaţiilor de care 

beneficiază 

individual, pe bază 
de contract de 

prestare a 

serviciului de 

salubrizare  (....  
lei/persoană/lună) 

 

 
- taxa specială 

pentru gestionarea 
deşeurilor de hârtie, 
metal, plastic, sticlă 
şi textile (...   

lei/persoană/lună, 

.... 
lei/persoană/an), 

în cazul prestaţiilor 

de care beneficiază 
individual fără 

de care beneficiază 

individual, pe bază 
de contract de 

prestare a 

serviciului de 
salubrizare (... 

lei/to sau ....  

lei/mc) 
 

-Tarife, pentru 
gestionarea 
deşeurilor altele 
decât cele de 
hârtie, metal, 

plastic, și sticlă, în 

cazul prestaţiilor 
de care beneficiază 

individual, pe bază 

de contract de 

prestare a 
serviciului de 

salubrizare (.....  

lei/to sau ........ 
lei/mc ) 

 

- taxa specială 
pentru gestionarea 
deşeurilor de 

hârtie, metal, 
plastic, sticlă şi 
textile (........ 

lei/to sau ... 

lei/mc), în cazul 
prestaţiilor de care 

beneficiază 

individual fără 

contul 

operatorului 
-Direct în 

bugetul 

local 

- factură 

- plata in 
contul 

operator

ului 
-Direct în 

bugetul 

local 



contract/care nu 

încheie contract de 
salubrizare cu 

operatorul de 

salubrizare 
 

- taxa specială 

pentru gestionarea 
deşeurilor altele 
decât cele de hârtie, 
metal, plastic, sticlă 
şi textile -  (...   
lei/persoană/lună, 

.... 

lei/persoană/an), 
în cazul prestaţiilor 

de care beneficiază 

individual fără 
contract/care nu 

încheie contract de 

salubrizare cu 

operatorul de 
salubrizare 

contract/care nu 

încheie contract de 
salubrizare cu 

operatorul de 

salubrizare 
 

 

- taxa specială 
pentru gestionarea 
deşeurilor  altele 
decât cele de 
hârtie, metal, 
plastic, sticlă şi 
textile (........ 

lei/to sau ... 
lei/mc), în cazul 

prestaţiilor de care 

beneficiază 
individual fără 

contract/care nu 

încheie contract de 

salubrizare cu 
operatorul de 

salubrizare 

2. Colectarea şi 
transportul deşeurilor 

provenite din locuinţe, 

generate de activităţi 
de reamenajare şi 

reabilitare interioară 

şi/sau exterioară a 

acestora 

Pe bază de 
contract de 

prestare a 

serviciului 
de 

salubrizare 

Pe bază de 
contract de 

prestare a 

serviciului 
de 

salubrizare 

Tarife, în cazul 
prestaţiilor de care 

beneficiază 

individual, pe bază 
de contract de 

prestare a 

serviciului de 

salubrizare (... 
lei/to) 

Tarife, în cazul 
prestaţiilor de care 

beneficiază 

individual, pe bază 
de contract de 

prestare a 

serviciului de 

salubrizare (..... 
lei/to) 

Contract - 
factură - 

chitanţă / 

Contract - 
factură - 

plata in 

contul 

operatorului 

Contract 
- factură 

- 

chitanţă 
/ 

Contract 

- factură 

- plata in 
contul 

operator

ului 

3. Colectarea cadavrelor Pe bază de Pe bază de Tarife, în cazul Tarife, în cazul Contract - Contract 



animalelor de pe 

domeniul public şi 
predarea acestora 

către unităţile de 

ecarisaj sau către 
instalaţiile de 

neutralizare 

contract de 

prestare a 
serviciului 

de 

salubrizare 

contract de 

prestare a 
serviciului 

de 

salubrizare 

prestaţiilor de care 

beneficiază 
individual, pe bază 

de contract de 

prestare a 
serviciului de 

salubrizare (...  

lei/kg + ... lei/km 
până la locul 

neutralizării) 

prestaţiilor de care 

beneficiază 
individual, pe bază 

de contract de 

prestare a 
serviciului de 

salubrizare 

(...  lei/kg + ... 
lei/km până la 

locul 

neutralizării) 

factură - 

chitanţă / 
Contract - 

factură - 

plata in 
contul 

operatorului 

- factură 

- 
chitanţă 

/ 

Contract 
- factură 

- plata in 

contul 
operator

ului 

 
* în cazul caselor de vacanţă şi asimilate, tarifele şi taxele lunare/anuale percepute pentru fiecare gospodărie în parte, pentru gestionarea 
deşeurilor de hârtie, metal, plastic, sticlă şi textile şi pentru deşeurile altele decât cele de hârtie, metal, plastic, sticlă şi textile, se face la nivelul 
aferent-ă volumului/cantităţii colectat-e  lunare/anuale pentru 1 persoană. 
* în cazul în care utilizatorii persoane fizice nu se prezintă pentru completarea declaraţiilor de impunere privind taxele speciale mai sus 
enumerate, atunci Biroul Economic având în vedere numărul de persoane din fiecare gospodărie determinat în baza situaţiilor existente la 
Registrul Agricol sau a altor situaţii sau declaraţii,  în cazul prestaţiilor efectuate de care beneficiază individual fără contract/care nu încheie 
contract de salubrizare cu operatorul de salubrizare, va realiza impunerea persoanelor din fiecare gospodărie. 
*volumul/cantitatea maxim-ă produs-ă de fiecare locuitor pentru care se percep tarifele/taxele enumerate si de la care în sus se va aplica 
principiul „plăteşte pentru cât arunci” sunt: 

a) volumul/cantitatea maxim-ă lunar-ă de deşeuri municipale colectat-ă de la fiecare utilizator persoană fizică (deşeuri de hartie, metal, 
plastic, sticlă şi textile este de 0,00803 mc/pers sau 2,8105 kg/pers);  

b) volumul/cantitatea maxim-ă lunar-ă de deşeuri municipale colectat-ă de la fiecare utilizator persoană fizică (deşeuri altele decât cele de 
hartie, metal, plastic, sticlă şi textile) este de 0,0163 mc/pers sau 5,7062 kg/pers.. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Consilier local, 
Iordache Georgică 

 

 
                                                       Contrasemnează pentru legalitate 

                   Secretar general al comunei,  

                                                                                           Radu Nina 
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