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Anexa nr. 3 la Regulament 

 

Mecanismul operațional de aplicare a instrumentului economic “Plăteşte pentru cât 

arunci” (PPCA) conform prevederilor O.U.G. nr. 92/2021 

 

CAP. 1 ALOCAREA RECIPIENTELOR DE COLECTARE A DEȘEURILOR LA 

LOCURILE DE CONSUM  

 

Art. 1  

(1) Fiecare imobil trebuie să aibă asociat minim un loc de consum. 

(2) Pentru  imobilele pe care le dețin, proprietarii pot deschide și pot închide orice număr 

de locuri de consum (asocierea între codul unic de identificare al imobilului și o declarație de 

impunere).  

 

Art. 2   

(1) Fiecărui loc de consum trebuie să îi corespundă un set de recipiente de colectare a 

deșeurilor; aceste recipiente sunt puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul operatorului de 

colectare. Tipul, volumul și culoarea recipientelor trebuie să fie în acord cu Regulamentul 

serviciului de salubrizare al orașului Cisnădie și cu legislația în materie. Totodată, recipientele 

de colectare trebuie să fie compatibile cu autocompactoarele destinate transportului acestora. 

(2) Ridicarea în vederea colectării va fi efectuată exclusiv pentru recipientele furnizate de 

către operatorul de colectare și 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 autoritatea publică locală. Înregistrarea recipientelor presupune verificarea 

cererii solicitantului prin analiza încadrării volumului, a codului de culoare și a compatibilității 

cu utilajele de colectare ale operatorului licențiat. 

(3) Defecțiunea recipientelor din exploatare va fi notificată operatorului, în vederea 

reparării sau înlocuirii lor. Distrugerea totală sau parțială a unui recipient din vina utilizatorului 

se sancționează cu achitarea de către utilizator a contravalorii unui recipient nou. 

 (4) Toate recipientele utilizatorilor înregistrați în evidențele Direcției Fiscale Locale 

Sibiu/Serviciului/ Serviciului Salubrizare/ Compartimentului impozite și taxe al orașului 

Cisnădie sunt prevăzute cu un dispozitiv de identificare RFID. Distrugerea dispozitivului RFID 

(cipului) sau înlăturarea intenționată a acestuia de la recipientul pe care a fost instalat se 

sancționează cu suportarea costurilor de înlocuire a acestuia. 

Art. 3  

(1) Proprietarii locuințelor individuale, ai adăposturilor agricole sau cei ai apartamentelor 

situate în condominii care au locuri de consum exclusive vor valida prin intermediul declarației 

de impunere recipientele exclusive puse la dispoziție.  

(2) Proprietarii apartamentelor din blocuri și din condominii care au locuri de consum 

comune vor valida prin intermediul declarației de impunere codul platformei private sau al celei 

publice unde depun deșeurile. 
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Art. 4   
Utilizatorii locurilor de consum exclusive pot solicita la libera lor alegere seturi de 

recipiente pentru folosință proprie, cu o aprobare prealabilă din partea autorității locale; regulile 

de aplicare a costurilor colectării acestora în funcție de tipul utilizatorului cuprinse în prezenta 

anexă sunt aplicabile în mod corespunzător. 

 

Art. 5  

(1) Utilizatorilor de la locurile de consum comune li se vor aloca seturi de recipiente al 

căror număr va fi decis de autoritatea publică locală conform unor algoritmi de determinare care 

țin seama de numărul de imobile/utilizatori și de frecvența de colectare programată.  

(2) Utilizatorii locurilor de consum comune pot depune cereri pentru suplimentarea 

numărului de recipiente doar dacă există un acord al tuturor locurilor de consum arondate 

platformei, iar autoritatea locală pe baza unei analize tehnice la fața locului, poate aproba 

respectiva cerere.  

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul platformelor la care sunt arondați 

utilizatorii de la blocuri, suplimentarea numărului de recipiente va avea loc în conformitate cu 

regulile stabilite la capitolul 2.3. din prezenta anexă. 

 

Art. 6  

În cazul închiderii unuia sau a mai multor locuri de consum comune, autoritatea locală 

poate reduce în mod corespunzător numărul seturilor de recipiente, pe baza algoritmilor de 

alocare a acestora. 

 

Art. 7  

Utilizatorii non-casnici care solicită recipiente exclusive sau care au obligația să solicite 

aceste recipiente (agenții economici de tip HoReCa, precum si utilizatorii non-casnici din 

imobile individuale) vor avea în vedere următoarele reguli: 

a) nu pot fi alocate recipiente pentru colectarea deșeurilor reciclabile fără recipiente pentru 

colectarea fracției reziduale; 

b) recipientele de colectare destinate aceleiași fracții trebuie să aibă selectată aceeași 

frecvență de colectare; 

c) frecvența minimă de colectare a deșeurilor reziduale pentru utilizatorii non-casnici este 

de 2 ori pe lună, iar cea maximă poate fi zilnică (cu excepția zilelor de duminică sau a altor 

sărbători legale); 

d) agenții economici de tip HoReCa trebuie să aibă alocate recipiente pentru biodeșeuri 

dacă la nivelul U.A.T. este implementată colectarea separată a biodeșeurilor, în caz contrar 

având obligația de a asigura colectarea separată și reciclarea la sursă a biodeșeurilor generate; 

e) recipientele de colectare a reciclabilelor (plastic/metal, hârtie/carton) vor fi prealocate la 

nivel minimal la paritate cu recipientele solicitate pentru deșeuri reziduale; utilizatorul non-

casnic are opțiunea să solicite un număr suplimentar de recipiente pentru colectarea separată a 

reciclabilelor; 

f) utilizatorul non-casnic care nu solicită recipiente pentru colectarea fracțiilor reciclabile 

trebuie să prezinte odată cu declarația de impunere și contractul de colectare separată a acestor 

deșeuri de către un colector autorizat. 
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CAP. 2 DESCRIEREA MECANISMULUI TEHNIC "PLĂTEȘTE PENTRU CÂT 

ARUNCI” (PPCA) – Utilizatorii casnici 

 

Art. 8 

(1) Aplicarea instrumentului economic “Plătește pentru cât arunci”(PPCA) are ca scop 

determinarea utilizatorilor serviciului de salubrizare al orașului Cisnădie de a colecta selectiv 

deșeurile. 

(2) Autoritatea publică locală are în vedere limitarea volumului anual de colectare destinat 

deșeurilor reziduale, raportat la indicele de generare a deșeurilor, prin metoda reducerii voluntare 

a frecvenței de colectare sau prin cea a limitării volumului disponibil al recipientelor inclus în 

abonament, astfel încât fracțiile reciclabile și biodegradabile să fie sortate corespunzător. 

(3)  Mecanismul PPCA are la bază pachete de servicii de colectare și costul serviciilor în 

funcție de tipul de utilizator, determinate pe baza indicilor medii de generare pe medii de 

rezidență, tarifelor percepute de operator pentru fiecare fracție de deșeuri exprimate în lei/to. 

(4) Determinarea volumului și a frecvenței de colectare a deșeurilor în vederea determinării 

tipului de abonament PPCA aplicabil pe baza declarației de impunere (avizată de asociația de 

proprietari/locatari) depuse de către proprietarii/împuterniciții acestora: 

a) Mediul urban: 

  

 Indice de generare kg/loc/zi conf.PJGD: 0,87 kg/loc/zi 

 

1 persoană =0,87 kg/loc/zi x 30 zile = 26,1 kg/loc/lună 

 

Stabilirea volumului/greutății recipienților de colectare: 

 

 Pubelă 120 l rezidual: 0,12 mc x 260kg/mc = 31,2kg 

 Container 1000 l rezidual : 1mc x 260 kg/mc = 260 kg 

 

 Pubelă reciclabil 240l : 0,24 mc x 30 kg/mc = 7,2 kg 

 Container reciclabil 1000l: 1 mc x 30 kg/mc = 30 kg 

  

 Pubelă biodegradabil 120l: 0,12 mc x 440 kg/mc = 52,8 kg 

 Container 1000l biodegradabil: 1mc x 440kg/mc = 440 kg 

 

a.1)Mediul urban în care este implementată colectarea separată a deșeurilor 

biodegradabile: 

Conform indicatorilor de performanță: 

 

 Deșeuri reziduale: 26,1 kg/loc/lună x 40% = 10,44 kg/loc/lună 

 Deșeuri reciclabile: 26,1 kg/loc/lună x 23,1% = 6,03 kg/loc/lună 

 Deșeuri biodegradabile: 26,1 kg/loc/lună x 36,90% = 9,63 kg/loc/lună 

Stabilirea volumului generat de o persoană raportat la indicele de generare: 

 

 Deșeuri reziduale: 10,44 kg/loc/lună : 260kg/mc = 0,04 mc/loc/lună 
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 Deșeuri reciclabile: 6,03 kg/loc/lună : 30 kg/mc = 0,2 mc/loc/lună 

 Deșeuri biodegradabil: 9,63 kg/loc/lună : 440 kg/mc = 0,02 mc/lună 

 

a.2)Mediul urban în care nu este implementată colectarea separată a deșeurilor 

biodegradabile: 

Conform indicatorilor de performanță: 

 

 Deșeuri reziduale: 26,1 kg/loc/lună x 76,9% = 20,07 kg/loc/lună 

 Deșeuri reciclabile: 26,1 kg/loc/lună x 23,1% = 6,03 kg/loc/lună 

Stabilirea volumului generat de o persoană raportat la indicele de generare: 

 

 Deșeuri reziduale: 20,07 kg/loc/lună : 260kg/mc = 0,08 mc/loc/lună 

 Deșeuri reciclabile: 6,03 kg/loc/lună : 30 kg/mc = 0,2 mc/loc/lună 

 

b) Mediul rural: 

  

 Indice de generare kg/loc/zi conf.PJGD: 0,43 kg/loc/zi 

 

1 persoană =0,43 kg/loc/zi x 30 zile =  12,9 kg/loc/lună 

 

Stabilirea volumului/greutății recipienților de colectare: 

 

 Pubelă 120 l rezidual: 0,12 mc x 260kg/mc = 31,2kg 

 Container 1000 l rezidual : 1mc x 260 kg/mc = 260 kg 

 

 Pubelă reciclabil 240l : 0,24 mc x 30 kg/mc = 7,2 kg 

 Container reciclabil 1000l: 1 mc x 30 kg/mc = 30 kg 

  

 Pubelă biodegradabil 120l: 0,12 mc x 440 kg/mc = 52,8 kg 

 Container 1000l biodegradabil: 1mc x 440kg/mc = 440 kg 

 

a.1)Mediul rural în care este implementată colectarea separată a deșeurilor biodegradabile: 

Conform indicatorilor de performanță: 

 

 Deșeuri reziduale: 12,9 kg/loc/lună x 40% = 5,16 kg/loc/lună 

 Deșeuri reciclabile: 12,9 kg/loc/lună x 23,1% = 2,98 kg/loc/lună 

 Deșeuri biodegradabile: 12,9 kg/loc/lună x 36,90% = 4,76 kg/loc/lună 

Stabilirea volumului generat de o persoană raportat la indicele de generare: 

 

 Deșeuri reziduale: 5,16 kg/loc/lună : 260kg/mc = 0,02 mc/loc/lună 

 Deșeuri reciclabile: 2,98 kg/loc/lună : 30 kg/mc = 0,1 mc/loc/lună 

 Deșeuri biodegradabil: 4,76 kg/loc/lună : 440 kg/mc = 0,01 mc/lună 
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a.2)Mediul rural în care nu este implementată colectarea separată a deșeurilor 

biodegradabile: 

Conform indicatorilor de performanță: 

 

 Deșeuri reziduale: 12,9 kg/loc/lună x 76,9% = 9,92 kg/loc/lună 

 Deșeuri reciclabile: 12,9 kg/loc/lună x 23,1% = 2,98 kg/loc/lună 

 

Stabilirea volumului generat de o persoană raportat la indicele de generare: 

 

 Deșeuri reziduale: 9,92 kg/loc/lună : 260kg/mc = 0,04 mc/loc/lună 

 Deșeuri reciclabile: 2,98 kg/loc/lună : 30 kg/mc = 0,1 mc/loc/lună 

 

 

(5)  Până la implementarea mecanismului ,,Plătește pentru cât arunci” bazat pe frecvență și 

volum, se aplică implementarea de bază, respectiv indicele de generare și numărul de persoane. 

Taxa specială de salubrizare este compusă din două componente: 

1. Taxa componentă fixă calculată la indicele de generare conform Planului Județean de 

Gestionare a Deșeurilor este de 0,87 kg/loc/zi, de unde reiese un cost de 16,15 

lei/loc/lună. 

2. Taxă componentă variabilă dată de specificul localității Cisnădie, respectiv de indicele de 

generare suplimentar de 0.63 kg/loc/zi, de unde reiese un cost de 11,85 lei/loc/lună. 

Pentru calculul taxei speciale de salubrizare se aplică rotunjirea la punct întreg. 

 

(6) Taxa specială de salubrizare aferentă unui utilizator se determină pe baza următoarelor 

formule de calcul: 

 Pentru mediul urban în care este implementată colectarea separată a deșeurilor 

biodegradabile: 

 

 T  =( 0,87kg/loc/zi x 30)x {40% x Trez + 23,1% x[(Tcol rec x 60% + Tsort x 60%)] + 36,9% x 

(Tcol bio + Tcompost)} :1000 

 

Pentru mediul urban în care nu este implementată colectarea separată a deșeurilor 

biodegradabile: 

 

T  =( 0,87kg/loc/zi x 30)x {76,9% x Trez + 23,1% x[(Tcol rec x 60% + Tsort x 60%)]  : 

1000 

 

Pentru mediul rural în care este implementată colectarea separată a deșeurilor 

biodegradabile: 
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 T  =( 0,43kg/loc/zi x 30)x {40% x Trez + 23,1% x[(Tcol rec x 60% + Tsort x 60%)] + 

36,9% x (Tcol bio + Tcompost)} :1000 

 

Pentru mediul rural în care nu este implementată colectarea separată a deșeurilor 

biodegradabile: 

 

T  =( 0,43kg/loc/zi x 30)x {76,9% x Trez + 23,1% x[(Tcol rec x 60% + Tsort x 60%)]}  : 

1000 

 

Unde: 

 

T = taxa specială de salubrizare pentru o persoană 

40% x Trez, respectiv 76,9% x Trez =  reprezintă Taxa de gestionare al deșeurilor reziduale 

compusă din indicatorul de performanță înmulțit cu Tariful de colectare și transport al 

deșeurilor reziduale 

23,1% x[(Tcol rec x 60% + Tsort x 60%) = reprezintă Taxa de gestionare a deșeurilor 

reciclabile și este compusă din indicatorul de performanță înmulțit cu tariful de colectare și 

transport al deșeurilor reciclabile plus tariful de sortare, la care se aplică un procent de plată 

de 60%, diferența de 40% reprezentând procentul de deșeuri de ambalaje din deșeurile 

municipale pentru care costurile sunt acoperite de producătorii de ambalaje și veniturile 

obținute din valorificarea deșeurilor reciclabile non-ambalaje 

36,9% x (Tcol bio + Tcompost) = reprezintă Taxa de gestionare a deșeurilor 

biodegradabile și este compusă din indicatorul de performanță înmulțit cu tariful de colectare și 

transport al deșeurilor biodegradabile plus tariful de compostare 

 

 

2.1. Locuințe individuale 

 

Art. 9    

(1) Utilizatorii locuințelor individuale  și cei care au declarat locuri de consum exclusive au 

la dispoziție mai multe tipuri de PPCA privind serviciile de colectare puse la dispoziție, 

determinate conform indicilor de generare, numărului de utilizatori declarați conform declarației 

de impunere (avizată de asociația de proprietari/locatari) și volumului recipienților de colectare 

puși la dispoziție: 

Servicii incluse în pachetul 

PPCA 
Tipul recipientului Cost 

Rezid

ual 

Plastic/met

al 

Hârtie/carton Sticlă Biodegradabil
* 

 

1
 P

E
R

S
 Volum 120 l 240 l 240l sau 

Platforme 

publice 

Platforme 

publice 

120 l sau 

Platforme 

publice 
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Nr. goliri 

incluse în 

pachet/lună 

1 x x x 1 28 lei/lună 

2
 P

E
R

S
 

Volum 120l 240l 240l sau 

Platforme 

publice 

Platforme 

publice 

120l sau 

Platforme 

publice 

 

 

54 lei/lună 
Nr. goliri 

incluse în 

pachet 

/lună 

2 x x x 2 

3
 P

E
R

S
 

Volum 120l 240l 240l sau 

Platforme 

publice 

Platforme 

publice 

120 l sau 

Platforme 

publice 

 

60 lei/lună 

Nr. goliri 

incluse în 

pachet 

/lună 

2 x x x 2 

4
 P

E
R

S
 

Volum 120 l 240l 240l sau 

Platforme 

publice 

Platforme 

publice 

120l sau 

Platforme 

publice 

 

 

 

64 lei/lună 
Nr. goliri 

incluse în 

pachet 

/lună 

2 x x x 2 

5
 P

E
R

S
 

 

 

Volum 

120 l 240 l 240l sau 

Platforme 

publice 

Platforme 

publice 

120 l sau 

Platforme 

publice 

 

 

68 lei/lună 
Nr. goliri 

incluse în 

pachet 

/lună 

3 X X X 3 

6
 P

E
R

S
 

Volum 120 l 240l 240l sau 

Platforme 

publice 

Platforme 

publice 

120 l sau 

Platforme 

publice 

 

 

72 lei/lună 
Nr. goliri 

incluse în 

pachet 

/lună 

3 x x x 3 

 

Notă:  

*
Biodegradabil – se aplică doar în cazul u.a.t.-urilor în care este implementată colectarea 

separată a biodeșeurilor 
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Golirea pubelei se face pe baza aportului voluntar, adică pubela va fi ridicată doar dacă este 

prezentată la poartă în ziua prevăzută pentru colectarea fracției reziduale/biodegradabile, dar 

serviciul de ridicare a deșeurilor reziduale/biodegradabile rămâne în continuare disponibil în 

fiecare săptămână (52 săpt./an). Utilizatorii pot alege oricare săptămâni din an în care prezintă 

la ridicare pubela pentru deșeuri reziduale/biodegradabile, fără ca acest lucru să genereze 

costuri suplimentare, atât timp cât numărul de ridicări nu îl depășește pe cel prevăzut de tipul de 

pachet PPCA alocat. 

În ceea ce privește numărul de goliri alocat recipientelor pentru colectarea deșeurilor 

reciclabile, acestea se stabilesc conform graficului de colectare aprobat cu respectarea 

frecvențelor de colectare impuse de dispozițiile legale în vigoare, dat fiind faptul că independent 

de cantitățile suplimentare depuse de generatori lângă recipienții alocați, acestea nu generează 

costuri de goliri suplimentare. 

 

(2) Colectarea deşeurilor se realizează cu următoarele frecvenţe de colectare: 

a) pentru deșeurile reziduale (pubela neagră), colectarea este disponibilă săptămânal, 

numărul de goliri prin aport voluntar fiind cel prevăzut pentru fiecare tip de abonament în parte; 

b) pentru deșeurile biodegradabile (pubela maro), colectarea este disponibilă săptămânal în 

sezonul cald (în perioada aprilie-septembrie) și la două săptămâni în sezonul rece (în perioada 

octombrie-martie); 

c) pentru deșeurile reciclabile, frecvența de colectare este stabilită conform graficelor de 

colectare. 

 

Art. 10 

(1) Începând cu data de 01.01.2022 toți utilizatorii casnici, existenți în baza de date a 

autorității locale, vor avea alocat din oficiu tipul de pachet de servicii aferent numărului de 

persoane. 

(2) Prin intermediul declarației rectificative utilizatorul poate solicita un alt tip de pachet de 

servicii decât cel menționat la alin. (1).  

(3) Încadrarea la un alt pachet de servicii se va face începând cu data de 1 a lunii următoare 

celei în care a fost depusă declarația rectificativă, eventualele sume plătite în plus urmând a fi 

scăzută din suma datorată de utilizator.  

 

Art. 11   

  Numărul de ridicări anuale ale pubelei de deșeuri reziduale/biodegradabile incluse în 

pachetul de servicii se va monitoriza cu un sistem de RFID taguri. 

 

2.2. Condominii 

 

Art. 12 

(1)  În înțelesul 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 deșeurilor. 

(2)  Utilizatorii din condominii care au locuri de consum exclusive vor avea același regim 

ca  al utilizatorilor din locuințele individuale. 

(3)  Începând cu anul 2022 utilizatorii din condominii cu locuri de consum comune 

arondate la platforme private ,existenți în baza de date a Direcției Fiscale Locale Sibiu, vor avea 

alocat anual din oficiu pachetul de servicii corespunzător numărului de persoane declarat 
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conform Declarației de impunere/rectificative pentru fiecare utilizator al platformei, cuprinzând 

același volum anual disponibil și la același cost ca în cazul utilizatorilor  de la locuințele 

individuale.  

 

 

2.3. Apartamentele de la blocuri 

 

Art. 13 

(1) Începând cu anul 2022 toți utilizatorii care locuiesc în apartamente aflate în blocuri, 

existenți în baza de date a autorității locale, vor avea alocat anual din oficiu pachetul de servicii 

corespunzător numărului de persoane declarat conform Declarației de impunere/rectificative, 

cuprinzând același volum anual disponibil și la același cost ca în cazul utilizatorilor de la 

locuințele individuale. 

 (2) Accesul la recipientele de la platformele publice este permis exclusiv locatarilor 

arondați la respectivele platforme. Depozitarea deșeurilor de orice tip la aceste platforme de către 

persoane neautorizate se sancționează conform legislației în vigoare referitoare la abandonarea 

deșeurilor. 

(3) Dimensionarea recipientelor amplasate pe platforme se va face în funcție de indicele de 

generare  de 0,87 kg/loc./zi în mediul urban și 0,43 kg/loc./zi în mediul rural și de numărul de 

locuitori arondați la respectiva platformă, conform standardului SR 13400:2016, precum și în 

funcție de indicatorii de performanță ai colectării selective existenți la nivelul S.M.I.D. Sibiu. 

4) În cazul în care utilizatorii unei platforme publice doresc amplasarea de recipiente 

suplimentare pentru deșeuri reziduale/biodegradabile, acestea se vor putea suplimenta doar dacă 

50%+1 din numărul utilizatorilor arondați la respectiva platformă solicită acest lucru. Această 

aprobare a amplasării de recipiente suplimentare presupune asumarea de către toți utilizatorii 

arondați la respectiva platformă a costurilor ridicării respectivelor recipiente suplimentare, 

costuri care se vor repartiza tuturor utilizatorilor platformei raportat la numărul de persoane 

deservite. 

(5) Recipientele suplimentare amplasate nu vor putea depăși numărul celor anterior 

dimensionate ca urmare a algoritmului de calcul menționat la alin. (4)  și vor fi distinct marcate 

cu inscripția “Atenție! Volum rezidual/biodegradabil suplimentar!”. 

(6) Toate recipientele amplasate pe platformele de colectare vor fi echipate cu RFID tag-uri 

distincte, care vor transmite tipul de recipient și adresa la care acestea se află. 

(9) Recipientele amplasate pe platformele de colectare se vor dimensiona pe baza 

volumului anual aferent abonamentului pentru 2 PERSOANE, coroborat cu frecvența de 

colectare programată, astfel: 

 
 

REZIDUAL 

INCLUS în 

PSSB

REZIDUAL 

SUPLIMENTAR

PLASTIC/

METAL

HÂRTIE/

CARTON
STICLĂ BIODEȘEURI

Volum: 1100l 1100l 1100l 1100l 1100l 1100l

Frecvența 

pe an 

inclusă în 

PSSB

182

doar în cazul 

utilizării, 

calculat la 

regularizare

52 26 12 312

P
SS

B
 

P
LA

TF
O
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TIPUL RECIPIENTELOR:
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CAP. 3  PPCA pentru utilizatorii non-casnici 

 

Art. 14  

(1)  Utilizatorii non-casnici aflați în imobile pluri-familiale de tip rezidențial cu arondare la 

platformele publice vor achita un pachet de servicii în funcție de numărul de angajați înscriși pe 

declarația de impunere, astfel: 

Nr. angajați: PSSBAE/lună: Cost 

0-5 angajați:      Cv abon. 3 PERS. 60 lei 

6-10 angajați:     Cv abon 3 PERS. x 2 120 lei 

peste 10 angajați: 
     

Cv abon.3 PERS. x 3 

 

180 lei 

   

(2)  Tipul de abonament alocat în funcție de numărul de salariați are în vedere gradul de 

utilizare redus al serviciului de la locul de consum ca întindere orară raportat la gradul de 

utilizare al utilizatorilor casnici. 

(3)  Prin excepție de la prevederile alin. (1), utilizatorii aflați în apartamente/spații 

comerciale de la parterul imobilelor cu intrare direct din stradă și care desfășoară activitate de tip 

HORECA sau comerț vor avea recipiente proprii și vor achita taxa specială de salubrizare în 

funcție de numărul de recipiente declarate și frecvența de colectare. 

(4) Numărul de angajați declarat pentru încadrarea în PSSBAE se referă la persoanele care 

își desfășoară în mod obișnuit activitatea la imobilul de la locul de consum, indiferent de forma 

lor de retribuție.  

(5)  Proprietarii de imobile cu spații plurivalente non-rezidențiale care nu sunt arondate la 

platforme publice (birouri, retail, alte servicii, etc.) vor decide asupra numărului de locuri de 

consum și dacă acestea vor fi comune sau exclusive; de asemenea, aceștia vor solicita numărul, 

tipul recipientelor și frecvența de colectare a acestora de la platformele arondate locurilor de 

consum. În acest caz, pentru situația mai multor locuri de consum arondate aceleiași platforme, 

costul PSSB și regularizarea se vor împărți în mod egal utilizatorilor arondați acelei platforme. 

(6)  Utilizatorii non-casnici care solicită recipiente prin declarația lor de impunere și cei 

situați în imobile nepartajate (individuale), destinate în exclusivitate folosinței acestora, precum 

și utilizatorii de tip HORECA (indiferent de tipul imobilului în care își desfășoară activitatea), au 

obligația selectării tipului, volumului, numărului și frecvenței de colectare a recipientelor cu 

ocazia depunerii declarației. 

(7)  Calculul taxei de saubrizare în cazul prevăzut la alin.(5) se face:  

PSSB = costul tipului de recipient solicitat x frecvența de colectare lunară declarată, 

știind că:  

DEȘEURI: TIP RECIPIENT: Cost/recipient/colectare: 
Cost 

REZIDUAL 

pubela 120 l  31,2kg x Tcol residual/1000 34 lei 

pubela 240 l   62,4kg x Tcol rez/1000 68 lei 

container 1,1 mc. 260 kg x Tcol rez /1000 284 lei 

BIO/VERZI pubela 120 l  52,8 kg x (Tcol bio + 108 lei 
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Tcompost)/1000 

pubela 240 l 
105,6kg x (Tcol bio + 

Tcompost)/1000 

212 lei 

container 1,1 mc. 
  440kg x (Tcol bio + 

Tcompost)/1000 

884 lei 

EXCLUSIV 

AMBALAJE 

PLASTIC/METAL și/sau 

HÂRTIE 

pubela 120 l 0 lei  

pubela 240 l  0 lei   

container 1,1 mc. 0 lei   

 

CAP. 4  Regularizări și penalizări 

 

 Art. 15  

  Costul unei goliri suplimentare a recipientelor pentru deșeuri reziduale care se va regăsi 

în regularizarea taxei pentru toți utilizatorii casnici și non-casnici este următorul: 

 

Volum recipient 

deșeuri reziduale 

Cost/recipient/golire 

suplimentară față de 

PSSB 

 

Cost 

120 l 

31,2kg x Tcol 

residual/1000   

17 lei 

240 l 

  62,4kg x Tcol 

rez/1000 

34 lei 

1100 l 

  260 kg x Tcol rez 

/1000 

142 lei 

 

 Art.16 

 Costul unei goliri suplimentare a recipientelor pentru deșeuri biodegradabile care se va regăsi în 

regularizarea taxei pentru toți utilizatorii casnici și  non-casnici este următorul: 

 

Volum recipient 

deșeuri biodegradabile 
Cost/recipient/golire 

Cost 

120 l 

 52,8 kg x (Tcol bio + 

Tcompost)/1000 

27 lei 

240 l 

105,6kg x (Tcol bio + 

Tcompost)/1000 

53 lei 

1100 l 

 440kg x (Tcol bio + 

Tcompost)/1000 

221 lei 

 

 

 

Art. 17 

Pubelele destinate fracțiilor reciclabile și biodegradabile care conțin deșeuri nesortate 

corespunzător nu vor fi ridicate de către operator în ziua de colectare a respectivelor fracții. 

Utilizatorul are astfel posibilitatea să selecteze corespunzător deșeurile sau să le predea în ziua de 
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colectare a deșeurilor reziduale, fapt ce va atrage plata unei penalizări în cuantum egal cu dublul 

costului pentru ridicarea suplimentară a recipientului respectiv. Suplimentar, comisiile de control 

vor putea aplica sancțiuni pentru nerespectarea obligației de colectare selectivă a deșeurilor, în 

conformitate cu legislația în vigoare. 

 

Art. 18  
Containerele de 1100 l pentru deșeuri reciclabile și biodegradabile amplasate la platforme 

care sunt contaminate vor fi ridicate ca deșeuri reziduale, iar costul golirii în acest caz va fi unul 

penalizator, adică dublu față de golirile suplimentare a recipientelor destinate deșeurilor 

reziduale. 

 

Art. 19  
Golirea containerului pentru deșeuri reziduale de la platformele publice nu va fi efectuată 

decât dacă acesta conține deșeuri (minim 80% grad de umplere). Deșeurile depuse lângă 

containerele pentru deșeuri reziduale vor fi încărcate în containerul de deșeuri reziduale de către 

operatorul de colectare. 

 

Art. 20  
Taxarea efectivă a costului ridicărilor suplimentare ale recipientelor pentru deșeuri 

reziduale și biodegradabile va fi realizată anual prin regularizare, respectiv prin însumarea 

costurilor generate de numărul de ridicări suplimentare ale pubelei de deșeuri 

reziduale/biodegradabile sau a containerelor suplimentare, raportat la cele cuprinse în 

abonament. 

  

Art. 21  

Operatorul de colectare (prin controlorul de traseu) va putea să facă inopinat verificări 

vizuale ale conținutului recipientelor destinate deșeurilor reciclabile și biodegradabile, refuzând 

colectarea acelor recipiente care sunt contaminate cu fracții reziduale. Operatorul va informa 

totodată autoritatea publică lcală cu privire la eventualele reclamații ale utilizatorilor referitoare 

la aceste situații. Refuzul va fi însoțit de un sticker pe care se va înscrie motivul refuzului de 

colectare. În acest caz, utilizatorul are două alternative:  

a) selectează corespunzător deșeurile în vederea unei ridicări ulterioare a respectivei fracții 

de deșeu;  

sau  

b) predă recipientul ca deșeu rezidual la următoarea zi de colectare pentru acest tip de 

deșeuri, la un cost dublu față de cel al ridicărilor suplimentare, indiferent câte colectări ale 

pubelei de deșeuri reziduale au avut loc. 

 

Art. 22  
În cazul locurilor de consum comune costurile suplimentare și penalizatoare vor fi 

împărțite cu ocazia regularizării anuale a taxei de salubrizare astfel: 

a) în cazul platformelor din cadrul condominiilor: în mod egal tuturor utilizatorilor (proprietarilor 

apartamentelor/spațiilor) arondați la respectiva platformă; 

b) în cazul platformelor de la blocuri: proporțional cu numărul persoanelor menționat în 

cuprinsul declarațiilor de impunere de către utilizatorii arondați la respectiva platformă, 

confirmat, în cazul utilizatorilor casnici, de către asociațiile de proprietari. 
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Art. 23   
Colectările diferitelor tipuri de recipiente vor fi efectuate de către autocompactoare diferite, 

monitorizate digital pentru prevenirea amestecării fracțiilor și inscripționate distinct pe părțile 

laterale ale acestora. 

 

Art. 24  

În cazul locurilor de consum comune, autoritatea publică locală poate afișa la avizierele 

existente în spațiile comune ale imobilelor, din oficiu sau la cerere, modul de repartizare a 

costurilor suplimentare și penalizatoare.  

 

CAP. 5 REGULARIZĂRI SUPLIMENTARE ALE TAXEI DE SALUBRIZARE 

 

Art.25 

Autoritățile publice locale au obligația ca până la data de 31 martie pentru anul anterior să 

procedeze la calcularea indicelui mediu de generare al deșeurilor kg/loc/zi raportat la cantitățile 

de deșeuri municipale generate și cântărite la nivel de u.at.t. 

 

Art.26 

În situația în care se constată generarea la nivel de u.a.t. a unui indice de generare kg/loc/zi 

mai mare decât indicele prevăzut în Planul Județean de Gestionare al Deșeurilor și prezentul 

regulament, autoritățile locale în vederea îndeplinirii obligației legale de stabilirea a taxelor de 

salubrizare la un nivel care să acopere în integralitate costurile de operare, va putea proceda la 

regularizarea și impunerea unei taxe suplimentare pentru cantitățile generate excedentar, prin 

aplicarea următorului mecanism de calcul: 

 

Taxa suplimentară = (costul total al serviciului de salubrizare – veniturile obținute din taxa 

de salubrizare impusă utilizatorilor serviciului inclusiv veniturile obținute în urma impunerii 

ridicărilor suplimentare)/la numărul utilizatorilor serviciului 

În ceea ce privește veniturile obținute din taxa de salubrizare impusă utilizatorilor 

serviciului inclusiv veniturile obținute în urma impunerii ridicărilor suplimentare, se vor avea în 

vedere sumele impuse în sarcina utilizatorilor serviciului și nu sumele efectiv încasate. 

 

Art.27 

Decizia de impunere a taxei suplimentare se emite până la data de 31 martie a anului în 

curs pentru anul anterior, iar plata acesteia se datorează până la data de 30 iunie a anului în care 

decizia de impunere a fost emisă. 

 

Art. 28 

Autoritățile publice locale vor lua toate măsurile pentru a se asigura că impunerea taxei de 

salubrizare operează în sarcina tuturor utilizatorilor serviciului, în vederea evitării suprataxării 

utilizatorilor care declară și achită în mod corect contravaloarea serviciilor de salubrizare. 


