
Tipul recipientelor Rezidual
Pubela neagră

Plastic / metal
Pubela galbenă

Biodeșeuri
Pubela maro

Volum pubelă 120L240L120L

Nr. goliri incluse în PSSB/an 261226

Adică litri disponibili/an 3120 Litri2880 Litri3120 Litri

 


Puteți scoate cele 26 pubele/an în oricare săptămană, deoarece mașinile de la SOMA  
vor continua colectarea săptămânală conform programului actual.


Dacă se depășește numărul de goliri ale pubelelor reziduale din tabelul de mai sus,  
se va plăti suplimentar suma de 8 lei/pubela de 120L.

Notă: Pentru apartamentele situate în blocuri sau condominii se va avea în vedere același  
volum disponibil pentru fiecare utilizator fiscal atunci când se va face dimensionarea platformei publice.

Pași de urmat pentru  

Branșarea (înregistrarea) 

caselor la sistem

1 Solicitarea la Soma (sibiu@soma.ro / 0269.562.056) sau la Primăria 

Cisnădie (primarie@cisnadie.ro) pentru montarea cipului pe pubela 

neagră, dacă nu a fost montat deja (se va verifica existența unei 

etichete cu un cod alfa-numeric care arată prezența cipului).

2  Validarea (asumarea folosinței) pubelei pe declarația de salubrizare 

(se poate face online, prin email sau la ghișeele Primăriei). 

Primaria Cisnădie este bucuroasă să anunțe contribuabilii că este primul oraș din țară 
care a creat o platformă de salubrizare digitală unde cetățenii vor putea sa efectueze 
(fără alte drumuri ori formulare la Primărie):

Să vizualizeze gradul de utilizare a serviciilor 
din pachetul de salubrizare de bază (câte goliri 
au fost efectuate la un moment dat)

NOU

Să delege folosirea serviciului către terți în 
cazul închirierii sau comodatuluiiSă întocmească și să modifice 

declarația de salubrizare
Să suspende serviciul în cazul 
nefolosirii imobilului

Să branșeze recipienții la locurile de consum 
sau să valideze platforma publică utilizată

Să reia oricănd serviciul suspendat  
la cerere anterior

Să ceară crearea unor noi locuri de consum si 
să solicite autorităților alocarea de recipiente de 
colectare separată;

Taxă anuală de 340 lei pentru un pachet de servicii 

de salubrizare de baza (PSSB)

Noul Regulament al Taxei de Salubrizare
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CUM COLECTĂM CORECT?

Rezidual

Resturi de mâncare (carne, lactate, ouă), 
scutece de unică folosință, absorbante, 
reziduurile/excrementele animalelor de casă, 
conținutul sacului de la aspirator, mucuri de 
țigară, șervețele folosite, ambalaje foarte 
murdare, cioburi de ceramică și porțelan, 
veselă de unică folosință foarte murdară, 
cenușa de la sobe (dacă în afară de lemn se 
ard și cărbuni), resturi vegetale din curte 
(dacă sunt tratate cu pesticid), lemn tratat 
sau vopsit ș.a.

Deșeuri textile, încălțăminte, pământ, nisip, 
pietriș, deșeuri de echipamente electrice și 
electronice și de baterii, acumulatori, 
componente ale autovehiculelor (piese din 
dezmembrări), anvelope, deșeuri din 
construcții și demolări, deșeuri voluminoase 
(mobilier, covoare, saltele, etc.).

Biodeșeuri

Resturi de fructe şi de legume proaspete sau 
gătite, resturi de pâine şi cereale, zaţ de   
cafea/resturi de ceai inclusiv pliculețe, coji de 
ouă, coji de nucă, cenuşă de la sobe (când se 
arde numai lemn), rumeguş, fân şi paie, 
resturi vegetale din curte (frunze, crengi şi 
nuiele mărunţite, flori), plante de casă, bucăţi 
de lemn mărunţit, șervețele de hârtie.

Resturi de carne şi peşte, gătite sau 
proaspete, resturi de produse lactate (lapte, 
smântână, brânză, iaurt, unt, frişcă), ouă 
întregi, grăsimi animale şi uleiuri vegetale, 
excremente ale animalelor de companie, 
cenuşă de la sobe (dacă se ard şi cărbuni), 
resturi vegetale din curte tratate cu pesticide, 
lemn tratat sau vopsit.

Plastic / Metal

Bidoane și cutii din plastic, pungi din plastic, 
ambalaje de protecție din plastic, jucării de 
plastic, doze de băuturi, cutii de conserve, 
cutiile TetraPack (cutii de lapte și suc), etc.

Produse combinate din metal și plastic, 
polistiren din construcții, cutii/bidoane cu 
resturi de vopsea, diluanți sau alte substanțe 
chimice periculoase, deșeuri medicale (de 
exemplu seringi folosite) ș.a.

Hârtie / Carton

 Reviste, ziare, maculatură, plicuri; cutii, 
fotografii, cartoane de ouă, cutii de pizza, etc. 
(curate și uscate).

Hârtie și carton ce conțin reziduuri de 
mâncare, șervețele și hârtie bucătărie 
folosite, hârtie de ambalat lucioasă.
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