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Anexa 9 la Regulament – Mecanismul operaţional de aplicare a instrumentului economic 

“Plăteşte pentru cât arunci” (PPCA) conform prevederilor O.U.G. nr. 74/2018 

 

CAP. 1 Tarife, indicele de generare şi indicatori de performanţă 

Toate calculele de determinare a nivelului  Taxei de Salubrizare de Bază (TSB) se întemeiază pe 

următoarele tarife aprobate la nivelul Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor Bistrița-

Năsăud,: 

Tarife în vigoare ale operatorilor de salubrizare: 

 

  Tarife aprobate ale operatorilor (excl. T.V.A.)  

 Zona Tarif 

colectare 

deşeu 

rezidual 

- lei/to - 

Tarif 

colectare 

deşeu 

reciclabil 

- lei/to - 

Tarif 

sortare 

deşeuri 

Reciclabile 

- lei/to - 

Tarif depozitare 

deşeuri 

reziduale 

- lei/to - 
 

1 URBAN 244,24 

 

979,04 

 

194,63 104,79 

 

2 RURAL 253,14 

 

996,89 

  

     

 

a) Indicatorii de performanţă ai sistemului de salubrizare: 

 

 12.5% -colectare separată a deşeurilor reciclabile din totalul deşeurilor municipale 

generate; 

 48,6%- din deşeurile reziduale colectate în zona urbană municipale generate să fie tratate 

mecanic în vederea extragerii fracţiei biodegradabile; 

 45% din totalul deşeurilor reziduale tratate mecanic supuse procesului de compostare; 

 Minim 75% din deşeurile reciclabile admise în staţia de sortare - valorificabile; 

 60% din costul net cu colectarea şi sortarea deşeurilor reciclabile valorificate să fie 

rambursat de OIREP (Organisme de implementare a responsabilităţii extinse a 

producătorilor). 

 

b) Tarife aplicate în relaţia cu utilizatorii casnici şi non-casnici pentru fracţiile de deşeuri 

colectate separat ( Lei/kg ): 

 

ZONA Rezidual Reciclabil Compost 

Urban 0.415lei/kg 0.723lei/kg 0.532lei/kg 

Rural 0.425lei/kg 0.734lei/kg - 



2 

 

                                 Notă: tarifele de mai sus incud TVA-ul operatorilor de salubrizare 

 

Indicele de Generare a deşeurilor municipale 

Indicele mediu de generare (I.G.) a deşeurilor municipale pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud, 

determinat prin raportarea cantităţii de deşeuri municipale generate în anul 2018 în mediile rural 

și urban la numărul de locuitori și la 365 de zile este: 

I.G./urban = 0,69 kg/loc./zi 

I.G./rural = 0,43 kg/loc./zi 

 

       Valoarea aprobată a TSB: 

TSB este definită  la Cap. 2 din prezentul regulament. 

Taxa de salubrizare de bază (TSB), defalcată pe mediile URBAN/RURAL, în funcţie de tipul de 

locuinţă şi de modul de colectare, are la bază costul/tona de deşeu minicipal, calculat conform 

formulei: 

a)  Mediul URBAN: 

Cmu = 38,9% x Cz  + 12,5% x Crec  + 48,6% x Cbio 

b) Mediul Rural: 

Cmr = 87,5% x Cz  + 12,5% x Crec 

Unde: 

Cmu = costul tonei de deseuri municipael din mediul urban; 

Cmr = costul tonei de deseuri  municipale colectat din mediul rural; 

Cz   = costul tonei de deşeuri reziduale, determinat prin suma tarifului de colectare ( urban/rural, 

după caz) si a tarifului de depozitare; 

Crec  = costul tonei de deseuri reciclabile, determinat prin luarea in considerare a tarifului de 

colectare specific, a celui de sortare, a celui de depozitare pentru fracţia impurificată, precum 

reducerile rezultate din valorificare si compensarea costului net de către OIREP; 

Cbio  = costul tonei de deşeuri tratate mecanic in vederea extragerii fracţiei biodegradabile, 

calculat prin insumarea tarifului de colectare, a celui de compostare si de depozitare a 

impurificărilor. 

 

TSB (mediul urban) :11.5 lei/pers/lună  

TSB (mediul rural) : 6.50 lei/pers/lună 

Notă: tarifele de mai sus conţin contribuţia la economia circulară 
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CAP. 2  DESCRIEREA MECANISMULUI TEHNIC "PLĂTEŞTE PENTRU CÂT 

ARUNCI” – Utilizatorii casnici 

Instrumentul economic “Plăteşte pentru cât arunci”(PPCA) are ca scop determinarea 

beneficiarilor sistemului de salubrizare al SMID Bistrița-Năsăud de a colecta selectiv deșeurile. 

Principiul de bază al acestui instrument economic este limitarea volumului lunar de colectare 

destinat deşeurilor reziduale, raportat la indicele de generare a deşeurilor, prin metoda reducerii 

frecvenţei de colectare sau prin cea a limitării volumului disponibil al recipientelor, astfel încât 

fracţiile reciclabile şi vegetale să fie sortate corespunzător. 

A. Locuinţe unifamiliale din mediul rural şi urban (individuale) 

Art. 1  Descrierea tipurilor de pubele disponibile pentru fiecare locuinţă individuală, a volumului 

acestora, a fracţiei de deşeuri, precum şi frecvenţa de colectare este sintetizată în diagrama de 

mai jos:  

tip 
recipient 

Rezidual   plastic/metal 

     

volum: 120l  240l 

frecventa: 3 ori/lună*  1 /lună 

costuri: inclus TSB   inclus TSB 

 

Note: * - serviciul operatorului este disponibil de 3 ori/lună (se ridică exclusiv conţinutul 

pubelei negre de 120l). Calendarul colectărilor este afişat pe site-ul primăriilor si pe cel al ADI 

DEŞEURI BN. 

Art. 2 Ridicarea pubelei negre şi a pubelei galbene (deşeuri reciclabile) se va face prin aport 

voluntar la poartă, respectând programul de colectare lunar al operatorului . 

 

Art. 3 (1) Regularizarea anuală a TSB la locuinţele unifamiliale se face in funcţie de numărul de 

ridicări efectiv ale pubelei galbene măsurate digital, prin raportare la minimul antecalculat 

aferent numărului de membri din gospodarie, după cum este ilustrat in tabelul de mai jos: 
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Tabel 2. Numarul minim anual de ridicari ale pubelei galbene raportat la disponibilitatea 

serviciului 

  

 

 

 

 

 

 

 

Notă: pubela galbenă va fi ridicată de operator doar dacă conţinutul sau este de minim 80%. 

(2) Astfel, dacă numarul de goliri anuale pe tipul de structura familială este mai mare sau egal cu 

numărul minim ilustrat in tabelul 2, regularizarea este 0. Dacă numărul de goliri anuale este mai 

mic decat cel minim, atunci regularizarea se va calcula prin diferenţa intre numărul minim 

prevazut anual  si numarul efectiv realizat, de inmultit cu 8 lei/golire. 

(3) Pubelele galbene prezentate voluntar la golire care sunt impurificate/contaminate cu alte 

tipuri de deşeuri nu vor fi ridicate de operator. In plus, sancţiunile din regulamentul de 

Salubrizare sunt aplicabile. 

(4) Deşeurile reciclabile de plastic/metal generate suplimentar pot fi depuse în saci de plastic de 

120l transparenţi lânga recipientul galben, urmând ca aceştia sa fie încărca şi in pubela galbenă 

după golirea ei de către operator, în vederea inregistrării pubelei cu o a 2 a golire. Sacii de plastic 

impurifica şi nu vor fi ridicaţi. Citirea suplimentară a pubelei galbene se va reflecta în calculul 

anual al regularizării.  

Art. 4  Primăvara si toamna, operatorul de colectare va organiza un număr de 2 campanii de 

colectare a deşeurilor verzi (1/sezon) cu notificarea prealabilă a utilizatorilor asupra datelor 

exacte de colectare. Un volum de 240l/campanie/ gospodărie este inclus in TSB. 

Art. 5 Operatorul de salubrizare va organiza o rută de colectare din poartă în poartă pentru 

deșeurile voluminoase, cu o frecvenţă de o dată la două luni în mediul urban şi trimestrial în. 

mediul rural. Colectarea acestor deşeuri se va face prin prezentarea la poartă in ziua anunţată a 

rutei. Costul acestor colectări este de asemeni inclus in TSB. 

PENALIZĂRI 

Art. 7 (1) Operatorul de colectare (prin controlorul de traseu) va putea să facă inopinat verificări 

vizuale ale conţinutului pubelelor destinate deşeurilor reciclabile şi sacilor pentru deşeuri verzi, 

refuzând colectarea acelor recipiente care sunt contaminate cu fracţii reziduale. Operatorul va 

structura 
familiala 
(nr.pers) 

Nr. minim de 
ridicări anuale 
prin scoterea 
voluntară a 
pubelei la 

poartă 

Nr. de 
ridicări 
anuale 

permise de 
frecvența de 
colectare a 

operatorului  

1 6 12 

2 8 12 

3 10 12 

4 11 12 

5 11 12 
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informa totodată ADI DEŞEURI BN cu privire la aceste situaţii, iar acesta va aplica penalizări 

care se vor reflecta cu ocazia regularizărilor. 

Penalităţile se vor aplica in cuantum de 20 lei/impurificare-contaminare cu alte fracţii de deşeuri. 

(2) Autoritățile Publice Locale, prin servicii proprii sau prin intermediari împuterniciţi, pot face 

verificari ale corectitudinii declaraţiilor de impunere, privitor la numărul de persoane declarate 

ori la numarul şi tipul recipienţilor folosiţi. În caz de neconformitate, penalizările aplicate vor fi 

de aplicare retroactivă (de la începutul anului fiscal în curs) a dublului TSB cuvenit 

corespunzîtor situaţiei identifcte în teren. 

Situaţiile cu locatarii imobilelor transmise de Asociaţiile de Proprietari vor fi considerate probe 

în aplicarea prezentelor penalizări. 

 

B. Platforme publice 

Art. 8 (1) Colectarea deşeurilor de la platformele publice se face în recipiente de volum mare 

(1.100 l), amplasate suprateran, accesul la acestea fiind permis exclusiv locatarilor arondaţi la 

respectivele platforme. 

(2) Depozitarea deşeurilor de orice tip la platformele publice de către persoane neautorizate se 

sancţionează conform legislaţiei în vigoare referitoare la abandonarea deşeurilor. 

(3) Tabelul de mai jos prezintă tipul recipientelor de 1,1 mc. amplasate pe platformele publice, 

împreună cu containerele semi-îngropate, serviciile incluse in taxa de salubrizare de bază, calendarul 

colectării, precum şi costurile suplimentare generate. 

                        
              

  
Tip recipient: 

1 REZ  2 REZ  REC  REC  REC   

          plastic   sticlă   hârtie   

  
pachet 
servicii 

inclus   optional   gratis   gratis   gratis 
  

  frecventa: 

la 2/ zile 
vara 

la 3/ zile 
iarna   la 2 zile   

1 
dată/săpt   

1 
dată/lună   

 2 
ori/lună   

  

cost 
/recipient 
nesortat: 

N/A   RON 25** RON 50*   RON 50*   RON 50* 
  

  * cost per recipient impurificat          

  
** cost per recipient  colectat suplimentar recipientelor alocate in pachetul de servicii pentru fractia 
reziduala  
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Art. 9 Dimensionarea recipientelor amplasate pe platforme se va face în funcţie de indicele de 

generare aferent mediului urban (0,69 kg/loc./zi) şi de numărul de locuitori arondaţi la respectiva 

platformă, conform SR 13387:1997, precum şi în funcţie de indicatorii de performanţă ai 

colectării selective la nivelul S.M.I.D. Bistriţa-Năsăud. 

Art. 10 În cazul recipientelor pentru deşeuri reziduale, se vor amplasa şi containere 

suplimentare, a căror golire se va face doar dacă acestea conţin deşeuri cu un grad de umplere de 

minim 80%, contra unui cost de 25 lei/container/golire.  

Art. 11 (1) Amplasarea containerelor suplimentare pentru deşeurile reziduale se va face după 

formula: dacă numărul determinat de containere pentru rezidual arondate respectivei platforme 

este mai mic sau egal cu 3, se va amplasa 1 container suplimentar, iar pentru 4-6 containere 

determinate a fi arondate se vor aloca încă 2 containere suplimentare. 

(2) Containerele pentru deşeuri reziduale amplasate suplimentar vor fi distinct marcate pe corpul 

lor cu inscripţia “Atenţie! Volum rezidual excesiv! Cost suplimentar!” 

Art. 12 Containerele pentru deşeuri reciclabile contaminate vor fi ridicate ca deşeuri reziduale, 

iar costul golirii în acest caz va fi unul penalizator, adică dublu faţă de golirile suplimentare 

reziduale, respectiv 50 lei/container/golire.  

Art. 13 Costurile suplimentare şi penalizatoare vor fi împărţite tuturor utilizatorilor 

(proprietarilor apartamentelor) arondaţi la respectiva platformă publică, cu ocazia regularizării 

anuale a taxei de salubrizare, prin raportare la numărul de persoane. 

Notă: Toate recipientele supra-terane amplasate pe platformele publice vor fi echipate cu RFID 

tag-uri distincte, care vor transmite tipul de recipient şi adresa la care acesta se află. 

Art. 14 Frecvenţa de colectare inclusă în TSB la platformele publice va fi: 

a) la 2 zile (vara) si la 3 zile (iarna): containerele pentru deşeuri reziduale. Colectarea deşeurilor 

reziduale poate fi crescută la 1 dată pe zi, în vederea prevenirii răspândirii mirosurilor, în 

perioada 01.06. – 01.09. a fiecărui an, atunci când temperatura aerului depăşeşte 25 de grade 

Celsius.  

b) săptămânal- containerele pentru deşeuri de plastic/metal,  de 2 ori/lună pentru deşeurile de 

hârtie/carton, 1 dată/lună pentru deşeurile de sticlă.  

Notă: Toate aceste colectări vor fi efectuate de către autocompactoare diferite, monitorizate 

digital pentru prevenirea amestecării fracţiilor şi inscripţionate distinct pe părţile laterale ale 

acestora. 

Art. 15 Golirea containerului suplimentar pentru deşeuri reziduale nu va fi efectuată decât dacă 

acesta conţine deşeuri (minim 80% grad de umplere). În acest caz va fi calculat un cost adiţional 

de 28 lei/container, iar achitarea acestuia va fi efectuată prin regularizare. Deşeurile depuse lângă 

platformele publice vor fi încărcate în containerul de deşeuri suplimentare de către operatorul de 

colectare, iar acest va fi golit, indiferent de gradul de umplere. 

Art. 16 Operatorul de colectare va efectua verificări vizuale (prin controlorul de traseu) ale 

recipientelor destinate fracţiilor reciclabile, iar în cazul în care acestea sunt contaminate, va 
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refuza golirea lor cu autocompactorul destinat acestor fracţii. În acest caz, se va lipi un sticker cu 

motivul refuzului (spre ştiinţa locatarilor), iar respectivul recipient va fi colectat ca deşeu 

rezidual de către autocompactorul desemnat, la următoarea zi de golire. Această situaţie 

generează un cost penalizator de50lei/container, achitabil de asemenea cu ocazia regularizării. 

Art. 17  

(1) Regularizarea se va face automat pe baza calculului de recipiente suplimentare ridicate 

într-un an (la valoarea de 25 lei/container), la care se adaugă penalizările rezultate din 

numărul de recipiente pentru deşeuri reciclabile şi biodegradabile contaminate (la 

valoarea de 50lei/container). Costurile suplimentare şi penalizatoare aferente unei 

platforme comune vor fi împărţite la numărul de locatari arondaţi la respectiva platformă. 

Costurile de regularizare vor fi calculate lunar şi raportate la numărul curent de utilizatori 

declaraţi pentru respectiva lună. 

(2) Organele de control moandate de UAT-uri pot dispune controale inopinate avănd ca scop 

confuntarea numarului de utilizatori declaraţi cu cel cuprins în listele cu utilităţile ale 

Asociaţiilor de locatari. În cazul în care număul acestora din listele afişate la bloc este 

mai mic decît cel declarat, se va aplica penalitatea de a impune dublul TSB pentru fiecare 

persoana nedeclarată, cu incepere din prima lună a anului în curs,  cu notificarea 

respectivului utlizator. Această penalizare va opera pănă la rectificarea de către 

respectivului utilizator acesta a declarației de impunere. 

Art. 18 (1) PROGRAMUL “RECICLEAZĂ ACTIV” este o metodă de decuplare de la plata 

costurilor suplimentare şi a penalizărilor a utilizatorilor platformelor publice sau a celor din 

condominii care nu doresc includerea lor în sistemul regularizării colective, invocând 

conformarea lor la sistem. Aceştia vor avea posibilitatea să îţi depună lunar deşeurile reciclabile 

la oricare dintre punctele de colectare  de la orice colector autorizat, urmând a depune la 

Direcţia/Serviciul fiscal(ă) de pe raza unde sunt înregistraţi, până la sfârşitul anului pentru care 

se face regularizarea, dovada predării acestor deşeuri, respectiv orice document emis de către 

colectorul autorizat.  

(2) Nedepunerea la Direcţia/Serviciul fiscal(ă) a dovezii menţionate la alin. (1) până la sfârşitul 

semestrului pentru care se face regularizarea va duce la imposibilitatea integrării utilizatorului 

respectiv în programul ”reciclează activ”. În situaţia în care pentru una sau mai multe luni 

utilizatorul nu face dovada predării deşeurilor conform celor precizate la alin. (1), programul nu 

va fi aplicat pentru luna/lunile respectivă/respective. 

 

C. Condominii 

Art. 19 În înţelesul prezentului regulament, condominiile sunt tipurile de imobile cu mai multe 

apartamente, având în proprietate o curte interioară aflată în indiviziune, unde sunt depozitate 

recipientele de colectare a deşeurilor. 
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Art. 20 În funcţie de spaţiul disponibil pentru stocarea recipientelor de colectare şi de numărul 

de apartamente din respectivul condominiu, se vor putea aplica 2 metode: (1) cea a recipientelor 

individuale şi (2) cea a recipientelor colective. 

Art. 21 (1) Metoda recipientelor individuale se va aplica doar acolo unde spaţiul permite, în 

urma depunerii la Direcţia/Serviciul fiscal a unei solicitări scrise, prin amplasarea de recipiente 

arondate, astfel încât mecanismul să fie identic cu cel de la locuinţele individuale descris în 

prezentul regulament. 

(2) Depunerea deşeurilor în aceste recipiente va putea fi individualizată prin încuierea lor cu 

cheie (deschiderea de către operatorul de salubrizare se va face cu ajutorul sistemului 

gravitațional de deschidere al yalei respectivei pubele). În acest caz, costul recipientului va fi 

achitat direct operatorului de salubrizare. 

Art. 22 Acolo unde spaţiul nu permite şi nu s-a depus o solicitare pentru recipiente individuale, 

se vor dimensiona recipiente colective de volum mare (pubele de 240 l sau containere de 1.100 

l), respectivul condominiu fiind tratat ca metodologie la fel ca o platformă publică. 

Notă: În toate situaţiile, recipientele se vor aloca astfel încât suprafaţa acestora la sol să fie 

minimă, la volum corespunzător numărului de persoane din condominiu.  

 

CAP. 3 DESCRIEREA MECANISMULUI TEHNIC "PLĂTEŞTE PENTRU CÂT 

ARUNCI” -  Utilizatorii non-casnici 

Art. 23 Utilizatorii non-casnici sunt definiţi ca agenţi economici şi instituţii publice care 

generează deşeuri similare deşeurilor menajere. Prezentului regulament i se supun şi agenţii 

economici industriali şi comerciali cu suprafeţe medii şi mari, dar numai pentru fracţia reziduală 

similară celei menajere pe care aceştia o generează.  

Art. 24 Colectarea deşeurilor de la agenţii economici aflaţi în imobile nepartajate cu alţi locatari 

(individuale) şi care au recipiente alocate exclusiv, se face pe 4 fracţii, după cum urmează: (1) 

deşeuri reziduale, (2) deşeuri reciclabile de plastic/metal, (3) deşeuri de hârtie/carton, (4) 

colectarea separată a sticlei se face la platforme  publice. Agenţii economici fără recipiente 

individuale vor colecta deşeurile generate, pe 4 fracţii, în recipientele alocate imobilului în care 

ei îşi desfăşoară activitatea, respectând specificul de colectare al imobilului.  

Art. 25 (1) Utilizatorii non-casnici cu profil de birouri şi administrativ care îşi desfăşoară 

activitatea în imobile partajate cu mai mulţi utilizatori au obligaţia să depună declaraţia de 

impunere la Direcţia Fiscală în termen de maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a 

prezentului regulament, în cazul în care nu au depus o astfel de declaraţie până la acest moment. 

Acestor utilizatori li se va calcula TSB în funcţie de numărul de angajaţi, astfel: 

TSB (ag. economic) = (nr. angajaţi x TSBcasnic )* 

*Pragurile minime prevăzute în cuprinsul prezentului regulament în funcţie de numărul de 

angajaţi sunt aplicabile în mod corespunzător. 
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(2) Utilizatorii casnici care au înregistrat la adresa de reşedinţă sediul social al unei persoane 

juridice (societate, P.F.A., I.I. etc.) şi nu desfăşoară activităţi comerciale la sediul respectiv,  vor 

plăti TSB(ag. economic) la valoarea unui singur TSBcasnic, dacă nu au deschis un punct de lucru pe 

raza UAT-ului respectiv. Dacă pentru respectivul agent economic existaă un punct de lucru 

delcarat, atunci plata TSB pentru sediul social nu este operantă. 

 (3) Regularizările taxei de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici menţionaţi la alin. (1) şi (2) 

vor fi efectuate conform aceluiaşi algoritm prevăzut pentru utilizatorii casnici (persoane fizice), 

potrivit procedurilor aferente tipului de colectare stabilit pentru respectivul imobil (platformă 

publică sau condominii). 

(4) Agenţii economici care doresc decuplarea de la sistemul regularizărilor şi penalizărilor 

colective, au posibilitatea să se înroleze în programul ”reciclează activ”, în aceleaşi condiţii 

prevăzute pentru utilizatorii casnici, aşa cum sunt descrise la art. 18. 

Art. 26 (1) Toţi utilizatorii non-casnici situaţi în imobile nepartajate (individuale), deţinute în 

propietate sau în chirie, destinate în exclusivitate folosinţei acestora, vor achita TSB în funcţie de 

numărul şi tipul de recipiente solicitate cu ocazia depunerii declaraţiei de impunere şi a 

frecvenţei lunare de colectare declarate, astfel: 

  TIP RECIPIENT 

Frecvența 

lunară TSB/recipient/lună: 

REZIDUAL 

pubelă 120 l 2 31,00 lei 

pubelă 120 l 3 42,00 lei 

pubelă 120 l 4 57,00 lei 

pubelă 240 l 2 63,00 lei 

pubelă 240 l 3 84,00 lei 

pubelă 240 l 4 114,00 lei 

container 1,1 mc. 2 290,00lei 

container 1,1 mc. 3 418,00 lei 

container 1,1 mc. 4 550,00 lei 

 

(2) În cazul în care frecvenţa lunară de colectare nu se încadrează în TSB stabilit la alin. (1), 

valoarea acestuia se va calcula conform formulei de mai jos: 

TSB = costul tipului de recipient solicitat x frecvenţa de colectare lunară declarată, 

știind că: 

  TIP RECIPIENT cost/recipient/colectare 

REZIDUAL 

pubela 120 l 15,50 lei 

pubela 240 l 31,50 lei 

container 1,1 mc. 145,00lei 

 



10 

 

Note importante: 1) Recipientele pentru colectarea separată a hârtiei/cartonului (albastre) şi 

cele pentru colectarea separată a plasticului/metalului (galbene) vor fi amplasate la paritate cu 

recipientele de deşeuri reziduale solicitate, cu excepţia utilizatorilor care prezintă acorduri 

încheiate cu alţi colectori autorizaţi. Golirea recipientelor destinate deşeurilor reciclabile de 

amabalaje va fi gratuită pentru utilizatori. 

2) Utilizatorii non-casnici care încheie ulterior acorduri cu alţi colectori autorizaţi pentru 

colectarea deşeurilor reciclabile nu vor avea dreptul să folosească recipientele galbene puse la 

dispoziţie de către SMID Bistriţa-Năsăud, acestea putând fi retrase de către operatorul de 

colectare. 

3) Prevederile referitoare la pragurile minime cuprinse în prezentul regulament în funcţie de 

numărul de angajaţi sunt aplicabile în mod corespunzător în situaţia solicitării unui singur 

recipient si/sau a declarării unei frecvenţe lunare de colectare pentru care valoarea  TSB este 

inferioară acestor praguri. 

(3) Regularizările taxei de salubrizare se vor face anual, prin contorizarea colectărilor 

suplimentare înregistrate, conform tabelului de mai jos: 

   TIP RECIPIENT   Cost/colectare 

REZIDUAL 

pubelă 120 l     17,00 lei 

pubelă 240 l     34,00 lei 

container 1,1 mc.    160,00 lei 

 

Art. 27 Pragurile minime ale utilizatorilor non-casnici sunt aplicabile tuturor categoriilor de 

agenţi economici ori de instituţii publice şi se determină în funcţie de numărul de angajaţi 

declaraţi pe propria răspundere de aceştia, după cum urmează: 

Număr angajaţi TSB minim/lună 

0-5 angajaţi   31,00 lei 

6-10 angajaţi   63,00 lei 

peste 10 angajaţi        127,00  lei 

 

Art. 28  Cu ocazia montării sistemului de monitorizare RFID se vor inventaria recipientele 

agenților economici şi, pe baza declaraţiilor de impunere înregistrate la Direcţia Fiscală , se vor 

putea face corecţiile necesare, prin punerea în acord a situaţiei din teren cu prevederile 

prezentului regulament. 

Art. 30 Ridicarea în vederea colectării va fi efectuată exclusiv pentru recipientele furnizate de 

către operatorul de colectare şi monitorizate prin sistemul RFID. Alte recipiente decât cele 

furnizate nu vor fi colectate pentru niciuna dintre categoriile de utilizatori, fără o prealabilă 

înregistrare a lor la direcţia Fiscală. Înregistrarea recipientelor presupune verificarea cererii 

solicitantului prin analiza încadrării volumului, a codului de culoare şi a compatibilităţii cu 

utilajele de colectare ale operatorului licenţiat. 
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Art. 31 Defecţiunea recipientelor din exploatare va fi notificată operatorului, în vederea reparării 

sau înlocuirii lor. Distrugerea totală sau parţială a unui recipient se sancţionează cu achitarea de 

către utilizator a contravalorii unui recipient nou. 

Art. 32 Contaminarea de către utilizatorii non-casnici a fracţiilor de deşeuri reciclabile colectate 

separat în recipientele puse la dispoziţie de către UAT, se penalizează prin colectarea acestora ca 

deşeu rezidual, la un tarif dublu faţă de cel menţionat la art. 26 alin. (3). 

Art. 33 Prezentele prevederi sunt aplicabile imediat după instalarea infrastructurii digitale de 

către operatorulul de colectare şi transport, aşa cum este indicat in Actul adiţional al acestuia care 

conţine prevederi legate de perioada de mobilizare. 

 


