
Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 86/25.07.2019 

 
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 

Populaţie Rest 

utilizatori 
(ag. 
economici, 

instituţii 
publice, 
etc.) 

Populaţie 

(utilizatori 
casnici) 

Utilizatori non-

casnici (ag. 
economici, 
instituţii publice, 

etc.) 

Populaţie Rest 

utilizato
ri (ag. 
economi

ci, 
instituţii 
publice, 

etc.) 

1. 

Colectarea separată şi 

transportul separat al 
deşeurilor municipale şi 

al deşeurilor similare 
provenind din activităţi 
comerciale din industrie 

şi instituţii, inclusiv 
fracţii colectate separat, 
fără a aduce atingere 

fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi 

electronice, baterii şi 
acumulatori, 

Pe bază de 

contract 
de 

prestare a 
serviciului 
de 

salubrizare 

Pe bază de 

contract de 
prestare a 

serviciului 
de 
salubrizare 

-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 
(colectare 

neselectivă) 
populaţie (10  

lei/persoană/lună 
corespunzător 
valorii de 384  

lei/mc sau 1096 
lei/to) 
-Tarife, pentru 
gestionarea 
deşeurilor de hârtie, 

metal, plastic, și 

-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(colectar
e neselectivă) (384  

lei/mc sau 1096 
lei/to) 

 
 
-Tarife, pentru 
gestionarea 
deşeurilor de hârtie, 

metal, plastic, și 
sticlă, în cazul 
prestaţiilor de care 

beneficiază 

-Contract - 

factură - 
chitanţă / 

Contract - 
factură - 
plata in 

contul 
operatorului 
-Direct în 

bugetul 
local 

-Contract 

- factură 
- 

chitanţă 
/ 
Contract 

- factură 
- plata in 
contul 

operator
ului 

-Direct în 
bugetul 
local 



sticlă, în cazul 

prestaţiilor de care 
beneficiază 

individual, pe bază 
de contract de 
prestare a 

serviciului de 
salubrizare 

(colectare selectivă)  
populaţie (8  
lei/persoană/lună 

corespunzător 
valorii de 307  
lei/mc sau 877 

lei/to) 
 

- taxa specială 
pentru gestionarea 
deşeurilor pentru 
gestionarea 
deşeurilor de hârtie, 

metal, plastic, și 
sticlă şi deşeurilor  
altele decât cele de 
hârtie, metal, 
plastic, și sticlă  
populaţie (10   

lei/persoană/lună
, 120 lei/an 
corespunzător 

valorii de 384  
lei/mc sau 1096 
lei/to), în cazul 

prestaţiilor de care 
beneficiază 

individual fără 
contract/care nu 
încheie contract de 

individual, pe bază 

de contract de 
prestare a 

serviciului de 
salubrizare 
(colectare selectivă) 

(307  lei/mc, 877 
lei/to) 
 

 
- taxa specială 

pentru gestionarea 
deşeurilor pentru 
gestionarea 
deşeurilor de hârtie, 
metal, plastic, și 
sticlă şi deşeurilor  
altele decât cele de 
hârtie, metal, 

plastic, și sticlă  
(384 lei/mc, 1096 
lei/to), în cazul 
prestaţiilor de care 

beneficiază 
individual fără 

contract/care nu 
încheie contract de 
salubrizare cu 

operatorul de 
salubrizare; (taxa 

se va impune la 
nivelul tarifelor 
pentru gestionarea 
deşeurilor altele 
decât cele de hârtie, 
metal, plastic, și 
sticlă) 
 



salubrizare cu 

operatorul de 
salubrizare; (taxa 

se va impune la 
nivelul tarifelor 
pentru gestionarea 
deşeurilor altele 
decât cele de hârtie, 
metal, plastic, și 
sticlă) 

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 (300 
lei/to) 

Tarife, în cazul 

prestaţiilor de care 
beneficiază 
individual, pe bază 

de contract de 
prestare a 

serviciului de 
salubrizare (300 
lei/to) 

Contract - 

factură - 
chitanţă / 
Contract - 

factură - 
plata in 

contul 
operatorului 

Contract 

- factură 
- 
chitanţă 

/ 
Contract 

- factură 
- plata in 
contul 

operator
ului 

3. Colectarea cadavrelor 
animalelor de pe 
domeniul public şi 

predarea acestora către 
unităţile de ecarisaj sau 

către instalaţiile de 
neutralizare 

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 (10  

lei/kg + 5 lei/km 
până la locul 

neutralizării) 

Tarife, în cazul 
prestaţiilor de care 
beneficiază 

individual, pe bază 
de contract de 

prestare a 
serviciului de 
salubrizare 

(10  lei/kg + 5 
lei/km până la 

locul neutralizării) 

Contract - 
factură - 
chitanţă / 

Contract - 
factură - 

plata in 
contul 
operatorului 

Contract 
- factură 
- 

chitanţă 
/ 

Contract 
- factură 
- plata in 

contul 
operator

ului 

 
 
 
 

 
 



Anexa nr. 2 la HCL nr. 86/25.07.2019 
 

Tarifele pentru gestionarea deşeurilor altele decât cele de hârtie, metal, plastic, și sticlă şi pentru gestionarea deşeurilor de hârtie, metal, plastic, și sticlă, 
Tarifele pentru gestionarea deşeurilor de hârtie, metal, plastic, și sticlă şi pentru gestionarea deşeurilor de hârtie, metal, plastic, și sticlă 

Taxele speciale pentru gestionarea deşeurilor de hârtie, metal, plastic, și sticlă şi deşeurilor altele decât cele de hârtie, metal, plastic, și sticlă 
 

Nr. 

crt. 

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

Populaţie Rest 
utilizatori 

(ag. 
economici, 
instituţii 

publice, 
etc.) 

Populaţie 
(utilizatori 

casnici) 

Utilizatori non-
casnici (ag. 

economici, 
instituţii publice, 
etc.) 

Populaţie Rest 
utilizator

i (ag. 
economi
ci, 

instituţii 
publice, 
etc.) 

1. Colectarea separată şi 
transportul separat al 

deşeurilor municipale şi 
al deşeurilor similare 
provenind din activităţi 

comerciale din industrie 
şi instituţii, inclusiv 

fracţii colectate separat, 
fără a aduce atingere 
fluxului de deşeuri de 

echipamente electrice şi 
electronice, baterii şi 

acumulatori, 

Pe bază de 
contract 

de 
prestare a 
serviciului 

de 
salubrizare 

Pe bază de 
contract de 

prestare a 
serviciului 
de 

salubrizare 

-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 
(colectare 
neselectivă) 

populaţie (10  
lei/persoană/lună

corespunzător 
valorii de 384  
lei/mc sau 1096 

lei/to) 
-Tarife, pentru 
gestionarea 
deşeurilor de hârtie, 

-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 

(colectare 
neselectivă) (384  
lei/mc sau 1096 

lei/to) 
 

 
 
 

 
-Tarife, pentru 
gestionarea 
deşeurilor de hârtie, 

-Contract 
- factură - 

chitanţă/ 
Contract - 
factură - 

plata in 
contul 

operatoru
lui 
-Direct în 

bugetul 
local 

-Contract 
- factură - 

chitanţă/ 
Contract - 
factură - 

plata in 
contul 

operatoru
lui 
-Direct în 

bugetul 
local 



metal, plastic, și 
sticlă, în cazul 
prestaţiilor de care 
beneficiază 

individual, pe bază 
de contract de 

prestare a 
serviciului de 
salubrizare 

(colectare selectivă)  
populaţie (8  

lei/persoană/lună 
corespunzător 
valorii de 307  

lei/mc sau 877 
lei/to) 
 

- taxa specială 
pentru gestionarea 
deşeurilor pentru 
gestionarea 
deşeurilor de hârtie, 

metal, plastic, și 
sticlă şi deşeurilor  
altele decât cele de 
hârtie, metal, 
plastic, și sticlă  
populaţie (10   

lei/persoană/lună
, 120 lei/an 
corespunzător 

valorii de 384  
lei/mc sau 1096 

lei/to), în cazul 
prestaţiilor de care 
beneficiază 

individual fără 
contract/care nu 

metal, plastic, și 
sticlă, în cazul 
prestaţiilor de care 
beneficiază 

individual, pe bază 
de contract de 

prestare a serviciului 
de salubrizare (307  
lei/mc, 877 lei/to) 

 
 

 
 
 

 
 
 

- taxa specială 
pentru gestionarea 
deşeurilor pentru 
gestionarea 
deşeurilor de hârtie, 

metal, plastic, și sticlă 
şi deşeurilor  altele 
decât cele de hârtie, 

metal, plastic, și sticlă  
(384 lei/mc, 1096 
lei/to), în cazul 

prestaţiilor de care 
beneficiază 
individual fără 

contract/care nu 
încheie contract de 

salubrizare cu 
operatorul de 
salubrizare; (taxa se 

va impune la nivelul 
tarifelor pentru 



încheie contract de 

salubrizare cu 
operatorul de 

salubrizare; (taxa 
se va impune la 
nivelul tarifelor 

pentru gestionarea 
deşeurilor altele 
decât cele de hârtie, 

metal, plastic, și 
sticlă) 

gestionarea 
deşeurilor altele 
decât cele de hârtie, 

metal, plastic, și 
sticlă) 
 

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 (300 

lei/to) 

Tarife, în cazul 
prestaţiilor de care 
beneficiază 

individual, pe bază 
de contract de 

prestare a serviciului 
de salubrizare (300 
lei/to) 

Contract - 
factură - 
chitanţă / 

Contract - 
factură - 

plata in 
contul 
operatoru

lui 

Contract - 
factură - 
chitanţă / 

Contract - 
factură - 

plata in 
contul 
operatoru

lui 

3. Colectarea cadavrelor 

animalelor de pe 
domeniul public şi 
predarea acestora către 

unităţile de ecarisaj sau 
către instalaţiile de 

neutralizare 

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 (10  
lei/kg + 5 lei/km 

până la locul 
neutralizării) 

Tarife, în cazul 

prestaţiilor de care 
beneficiază 
individual, pe bază 

de contract de 
prestare a serviciului 

de salubrizare 
(10  lei/kg + 5 
lei/km până la locul 

neutralizării) 

Contract - 

factură - 
chitanţă / 
Contract - 

factură - 
plata in 

contul 
operatoru
lui 

Contract - 

factură - 
chitanţă / 
Contract - 

factură - 
plata in 

contul 
operatoru
lui 

 

 
 

 

 

 

 
 


