
ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI

     CONSILIUL LOCAL AL U.A.T. COMUNA IVEŞTI

Anexa nr.2 la HCL nr.51/14.06.2021

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

pentru serviciul public de salubrizare, activităţile de 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; colectarea
şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de

reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;
colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea

acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare,
al comunei IVEŞTI, judeţul GALAŢI

Nr.

crt.
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

                  Trimestrul Total
anI II III IV

1.          INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI                            

1.1. CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE                          

a) numărul  de  contracte  încheiate
raportat  la  numărul  de  solicitări,  pe
categorii de utilizatori :
a1) utilizatori casnici
a2) utilizatori non casnici

100%

100%
100%

100%

100%
100%

100%

100%
100%

100%

100%
100%

100%

100%
100%

b)  procentul  de  contracte  de  la  lit.  a)
încheiate  în  mai  puţin  de  10  zile
calendaristice

100% 100% 100% 100% 100%

c)  numărul  de  solicitări  de  modificare  a
prevederilor  contractuale,  raportate  la
numărul total de solicitări de modificare a
prevederilor  contractuale,  rezolvate  în  10
zile                     

95% 95% 95% 95% 95%

d) numărul de solicitări de îmbunătăţire a
parametrilor  de  calitate  ai  activităţii
prestate,     rezolvate, raportat la numărul

95% 95% 95% 95% 95%



total  de  cereri  de    îmbunătăţire  a
activităţii, pe categorii de  activităţi 

d.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 

d.2)colectarea  şi  transportul  deşeurilor
provenite din locuinţe, generate de activităţi
de  reamenajare  şi  reabilitare  interioară
şi/sau exterioară a acestora;

d.3)colectarea  cadavrelor  animalelor  de
pe  domeniul  public  şi  predarea  acestora
către  unităţile  de  ecarisaj  sau  către
instalaţiile de neutralizare.

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

1.2. MĂSURAREA ŞI GESTIUNEA CANTITĂŢII SERVICIILOR PRESTATE  

a)  numărul  de  recipiente  de  precolectare
asigurate  pe  tipodimensiuni,  ca  urmare  a
solicitărilor,  raportat  la  numărul  total  de
solicitări             

100% 100% 100% 100% 100%

b) numărul de reclamaţii rezolvate privind
cantităţile  de  servicii  prestate,  raportat  la
numărul  total  de  reclamaţii  privind
cantităţile de servicii  prestate pe tipuri de
activităţi şi categorii de utilizatori 

b.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 [persoane fizice – populaţie]
(alţi  utilizatori  decât  populaţia-persoanele
fizice) 

b.2)colectarea  şi  transportul  deşeurilor
provenite din locuinţe, generate de activităţi

90%

90% 
[90%] 
(90%)

90% 

90%

90% 
[90%] 
(90%)

90% 

90%

90% 
[90%] 
(90%)

90% 

90%

90% 
[90%] 
(90%)

90% 

90%

90% 
[90%] 
(90%)

90% 



de  reamenajare  şi  reabilitare  interioară
şi/sau exterioară a acestora [persoane fizice
– populaţie] (alţi utilizatori decât populaţia-
persoanele fizice);
    b.3)colectarea cadavrelor animalelor de
pe  domeniul  public  şi  predarea  acestora
către  unităţile  de  ecarisaj  sau  către
instalaţiile de neutralizare [persoane fizice –
populaţie]  (alţi  utilizatori  decât  populaţia-
persoanele fizice).                                  

[90%] 
(90%)

90% 
[90%] 
(90%)

[90%] 
(90%)

90% 
[90%] 
(90%)

[90%] 
(90%)

90% 
[90%] 
(90%)

[90%] 
(90%)

90% 
[90%] 
(90%)

[90%] 
(90%)

90% 
[90%] 
(90%)

c) ponderea din numărul de reclamaţii de la
lit. b) care s-au dovedit justificate

1% 1% 1% 1% 1%

d) procentul de solicitări de la lit. c) care au
fost  rezolvate  în  mai  puţin  de  5  zile
lucrătoare  

95% 95% 95% 95% 95%

e) numărul de sesizări din partea agenţilor
de protecţia mediului raportat la numărul
total  de  sesizări  din  partea  autorităţilor
centrale şi  locale

2% 2% 2% 2% 2%

f)  numărul  anual  de  sesizări  din  partea
agenţilor  de  sănătate  publică  raportat  la
numărul  total  de  sesizări  din  partea
autorităţilor centrale şi locale

2% 2% 2% 2% 2%

g)  cantitatea  de  deşeuri  colectate  selectiv
raportată  la  cantitatea  totală  de  deşeuri
colectate  

52%(2021)

62%(2022)

55%(2021)

65%(2022)

59%(2021)

69%(2022)

60%(2021)

70%(2022)

60%(2021)

70%(2022)

h)  cantitatea  totală  de  deşeuri  sortate  şi
valorificate, raportată la cantitatea totală de
deşeuri colectate   

33% 33% 33% 33% 33%

i) penalităţile  contractuale  totale
aplicate  de  autorităţile  administraţiei
publice  locale,   raportate  la  valoarea
prestaţiei, pe activităţi sunt prezentaţi mai
jos  şi  în  anexa  3  la  regulamentul
serviciului

- Cantitatea de deşeuri colectate selectiv
raportată  la  cantitatea  totală  de  deşeuri



colectate

-  Colectarea  şi  transportul  deşeurilor
provenite  din  locuinţe,  generate  de
activităţi  de  reamenajare  şi  reabilitare
interioară şi/sau exterioară a acestora

-  Colectarea  cadavrelor  animalelor  de  pe
domeniul public şi predarea acestora către
unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de
neutralizare

j) cantitatea totală de deşeuri colectate pe
bază  de  contract  raportată  la  cantitatea
totală de deşeuri colectată

75% 75% 75% 75% 75%

k) cantitatea totală de deşeuri colectate din
locurile  neamenajate,  raportată  la
cantitatea totală de deşeuri colectate          

40% 40% 40% 40% 40%

l)  numărul  de  reclamaţii  rezolvate  privind
calitatea  activităţii  prestate,  raportat  la
numărul   total  de  reclamaţii  privind
calitatea activităţii prestate:

l.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 [persoane fizice – populaţie]
(alţi  utilizatori  decât  populaţia-persoanele
fizice) 

l.2)colectarea  şi  transportul  deşeurilor
provenite din locuinţe, generate de activităţi
de  reamenajare  şi  reabilitare  interioară
şi/sau exterioară a acestora [persoane fizice
– populaţie] (alţi utilizatori decât populaţia-
persoanele fizice);

l.3)colectarea  cadavrelor  animalelor  de
pe  domeniul  public  şi  predarea  acestora
către  unităţile  de  ecarisaj  sau  către

95%

95% 
[95%] 
(95%)

95% 
[95%] 
(95%)

95%

95% 
[95%] 
(95%)

95% 
[95%] 
(95%)

95%

95% 
[95%] 
(95%)

95% 
[95%] 
(95%)

95%

95% 
[95%] 
(95%)

95% 
[95%] 
(95%)

95%

95% 
[95%] 
(95%)

95% 
[95%] 
(95%)



instalaţiile de neutralizare [persoane fizice –
populaţie]  (alţi  utilizatori  decât  populaţia-
persoanele fizice).

95% 
[95%] 
(95%)

95% 
[95%] 
(95%)

95% 
[95%] 
(95%)

95% 
[95%] 
(95%)

95% 
[95%] 
(95%)

m) ponderea din numărul de reclamaţii de
la pct. l) care s-au dovedit justificate

1% 1% 1% 1% 1%

n) procentul de solicitări de la lit. m) care
au fost rezolvate în mai puţin de două zile
calendaristice                                    

40% 40% 40% 40% 40%

o) valoarea aferentă activităţii de colectare a
deşeurilor  totală  facturată,  raportată  la
valoarea  totală  rezultată  din  valorificarea
deşeurilor reciclabile  

33% 33% 33% 33% 33%

p)  Obligaţii  anuale  privind  nivelul  de
pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte
operaţiuni  de  valorificare  materială,
inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere
care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte
materiale,  ale  persoanele  juridice  pe
numele cărora sunt emise  autorizaţiile de
construcţie/desfiinţare

57%(2021) 62%(2021) 73%(2021) 75%(2021) 75%(2021)

q)  Colectarea  cadavrelor  animalelor  de  pe
domeniul public şi predarea acestora către
unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de
neutralizare

100% 100% 100% 100% 100%

r) Cantitatea  de  deşeuri  de hartie,
metal,  plastic  şi  sticlă  din  deşeurile
municipale, colectate separat, ca procentaj
din cantitatea totală generată de deseuri de
hârtie, metal, plastic şi sticlă din deseurile
municipale. Cantitatea  de deşeuri  de
hartie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile
municipale,  colectate  separat  reprezintă
cantitatea  acceptată  într-un  an
calendaristic  de  către  staţia/staţiile  de
sortare. Cantitatea  totală generată de
deşeuri de hartie, metal, plastic şi sticlă din

60% pentru anul 2021

70% pentru anul 2022



deşeurile municipale, se calculează pe baza
determinărilor  de  compoziţie  realizate  de
către  operatorul  de  salubrizare.  În  lipsa
determinărilor  de  compoziţie  a  deşeurilor
municipale,  cantitatea de deşeuri  de
hartie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile
municipale se consideră a fi 33%.

s) Cantitatea totală de deşeuri provenite din
locuinţe  generate  de  activităţi  de
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau
exterioară  a  acestora,  predată  pentru
reutilizare,  reciclare  şi  alte  operaţiuni  de
valorificare  materială,  inclusiv  operaţiuni
de  umplere,  rambleiere  direct  sau  prin
intermediul  unei  staţii  de  transfer  ca
procentaj  din  cantitatea  de  deşeuri
provenite din locuinţe, generate de activităţi
de  reamenajare  şi  reabilitare  interioară
şi/sau exterioară a acestora colectate

minim  70%  din  cantitatea  de  deşeuri
provenite  din activităţile  de construcţii
începând cu anul 2020

1.3. FACTURAREA ŞI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTAŢIILOR                 

a) numărul  de  reclamaţii  privind
facturarea  raportat  la  numărul  total  de
utilizatori  pe  categorii  de  utilizatori
[persoane fizice – populaţie] (alţi utilizatori
decât populaţia-persoanele fizice)      

1%

[1%]

(1%)

1%

[1%]

(1%)

1%

[1%]

(1%)

1%

[1%]

(1%)

1%

[1%]

(1%)

b)  procentul  de  reclamaţii  de  la  lit.  a)
rezolvate în mai puţin de 10 zile

95% 95% 95% 95% 95%

c)  procentul  din  reclamaţiile  de  la  lit.  a)
care   s-au dovedit a fi justificate

1% 1% 1% 1% 1%

d)  valoarea  totală  a  facturilor  încasate
raportată  la  valoarea  totală  a  facturilor
emise:

d.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

95%

95% 
[95%] 
(95%)

95%

95% 
[95%] 
(95%)

95%

95% 
[95%] 
(95%)

95%

95% 
[95%] 
(95%)

95%

95% 
[95%] 
(95%)



echipamente electrice şi electronice, baterii
şi acumulatori [persoane fizice – populaţie]
(alţi  utilizatori  decât  populaţia-persoanele
fizice) 

d.2)colectarea  şi  transportul  deşeurilor
provenite din locuinţe, generate de activităţi
de  reamenajare  şi  reabilitare  interioară
şi/sau exterioară a acestora [persoane fizice
– populaţie] (alţi utilizatori decât populaţia-
persoanele fizice);

d.3)colectarea cadavrelor  animalelor  de pe
domeniul public şi predarea acestora către
unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de
neutralizare  [persoane  fizice  –  populaţie]
(alţi  utilizatori  decât  populaţia-persoanele
fizice). 

100% 
[100%] 
(100%)

100% 
[100%] 
(100%)

100% 
[100%] 
(100%)

100% 
[100%] 
(100%)

100% 
[100%] 
(100%)

100% 
[100%] 
(100%)

100% 
[100%] 
(100%)

100% 
[100%] 
(100%)

100% 
[100%] 
(100%)

100% 
[100%] 
(100%)

e)  valoarea  totală  a  facturilor  emise
raportată la cantităţile de servicii prestate:

e.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 [persoane fizice – populaţie]
(alţi  utilizatori  decât  populaţia-persoanele
fizice) 

e.2)colectarea  şi  transportul  deşeurilor
provenite din locuinţe, generate de activităţi
de  reamenajare  şi  reabilitare  interioară
şi/sau exterioară a acestora [persoane fizice
– populaţie] (alţi utilizatori decât populaţia-
persoanele fizice);

e.3)colectarea  cadavrelor  animalelor  de
pe  domeniul  public  şi  predarea  acestora
către  unităţile  de  ecarisaj  sau  către
instalaţiile de neutralizare [persoane fizice –
populaţie]  (alţi  utilizatori  decât  populaţia-
persoanele fizice).  

75% 
[75%] 
(75%)

100% 
[100%]
(100%)

100% 
[100%]
(100%)

75% 
[75%] 
(75%)

100% 
[100%]
(100%)

100% 
[100%]
(100%)

75% 
[75%] 
(75%)

100% 
[100%]
(100%)

100% 
[100%]
(100%)

75% 
[75%] 
(75%)

100% 
[100%]
(100%)

100% 
[100%]
(100%)

75% 
[75%] 
(75%)

100% 
[100%] 
(100%)

100% 
[100%] 
(100%)



1.4. RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR                

a)numărul  de  sesizări  scrise,  raportate  la
numărul total de utilizatori:

a.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 [persoane fizice – populaţie]
(alţi  utilizatori  decât  populaţia-persoanele
fizice) 

a.2)colectarea  şi  transportul  deşeurilor
provenite din locuinţe, generate de activităţi
de  reamenajare  şi  reabilitare  interioară
şi/sau exterioară a acestora [persoane fizice
– populaţie] (alţi utilizatori decât populaţia-
persoanele fizice);

a.3)colectarea  cadavrelor  animalelor  de
pe  domeniul  public  şi  predarea  acestora
către  unităţile  de  ecarisaj  sau  către
instalaţiile de neutralizare [persoane fizice –
populaţie]  (alţi  utilizatori  decât  populaţia-
persoanele fizice).

1%

1% 
[1%] 
(1%)

1% 
[1%] 
(1%)

1% 
[1%] 
(1%)

1%

1% 
[1%] 
(1%)

1% 
[1%] 
(1%)

1% 
[1%] 
(1%)

1%

1% 
[1%] 
(1%)

1% 
[1%] 
(1%)

1% 
[1%] 
(1%)

1%

1% 
[1%] 
(1%)

1% 
[1%] 
(1%)

1% 
[1%] 
(1%)

1%

1% 
[1%] 
(1%)

1% 
[1%] 
(1%)

1% 
[1%] 
(1%)

b)procentul din totalul de la lit. a) la care s-
a răspuns într-un termen mai mic de 30 de
zile calendaristice             

95% 95% 95% 95% 95%

c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a
dovedit a fi întemeiat    

1% 1% 1% 1% 1%

2. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI                               

2.1. INDICATORI  DE  PERFORMANŢĂ  GARANTAŢI  PRIN  LICENTA  DE  PRESTARE  A
SERVICIULUI                              

a)  numărul  de  sesizări  scrise  privind
nerespectarea  de  către  operator  a
obligaţiilor din licenţă  

2 2 2 2 8



b)numărul  de  încălcări  ale  obligaţiilor
operatorului  rezultate  din  analizele  şi
controalele organismelor abilitate   

2 2 2 2 8

2.2.    INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂŢI
CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE                      

a)  numărul  de  utilizatori  care  au  primit
despăgubiri  datorate  culpei  operatorului
sau  dacă  s-au  îmbolnăvit  din  cauza
nerespectării condiţiilor corespunzătoare de
prestare a activităţii         

10 10 10 10 40

b)  valoarea  despăgubirilor  acordate  de
operator  pentru  situaţiile  de  la  lit.  a)
raportată  la  valoare  totală  facturată
aferentă activităţii   

1% 1% 1% 1% 1%

c)numărul de neconformităţi constatate de
autoritatea administraţiei publice locale:

c.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 

c.2)colectarea  şi  transportul  deşeurilor
provenite din locuinţe, generate de activităţi
de  reamenajare  şi  reabilitare  interioară
şi/sau exterioară a acestora;

c.3)colectarea  cadavrelor  animalelor  de
pe  domeniul  public  şi  predarea  acestora
către  unităţile  de  ecarisaj  sau  către
instalaţiile de neutralizare .

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%



Nr.

Crt. Titlu
Descriere indicator/unitate de măsurare

Valoare 
indicator 
performanță

Penalități



1.2.i)
Colectarea separată a 
deşeurilor de 
hartie,metal,plastic si 
sticla din deseurile 
municipale 

Cantitatea  de  deşeuri  de  hârtie,  metal,  platic  şi
sticlă din deşeurile municipale, colectate separat,
ca  procentaj  din  cantitatea  totală  generată  de
deşeuri  de  hârtie,  metal,  plastic  şi  sticlă  din
deşeurile  municipale.  Cantitatea  de  deşeuri  de
hârtie,  metal,  plastic  şi  sticlă  din  deşeurile
municipale colectate separat reprezintă cantitatea
acceptată într-un an calendaristic de către staţia /
staţiile  de  sortare.  Cantitatea  totală  generată  de
deşeuri  de  hârtie,  metal,  plastic  şi  sticlă  din
deşeurile  municipale  se  calculează  pe  baza
determinărilor  de  compoziţie  realizate  de  către
operatorul  de salubritate.  În lipsa determinărilor
de compoziţie a deşeurilor municipale, cantitatea
de deşeuri  de hârtie,  metal,  plastic  şi  sticlă  din
deşeurile municipale se consideră a fi 33%.

60% pentru anul 
2021

Pentru ținta de 60 % care trebuie atinsă 
pentru anul 2021 se aplică următoarele 
penalități pentru următoare procente de 
deșeuri reciclabile colectate separat: 

 30% sau mai puțin deșeuri reciclabile 
colectate separat: penalitate 0,3%  din  
profitul/excedentul aferente activitaţii 
serviciului de salubrizare  

 30% - 40% deșeuri reciclabile colectate 
separat: penalitate 0,2% din  din  
profitul/excedentul aferente activitaţii 
serviciului de salubrizare
 40% - 50%: penalitate 0,15% din  
profitul/excedentul aferente activitaţii 
serviciului de salubrizare  

  50% - 59% deșeuri reciclabile colectate 
separat: penalitate 0,1% din  
profitul/excedentul aferente activitaţii 
serviciului de salubrizare  

 60% sau mai mult deșeuri reciclabile 
colectate separat nu se aplică penalitate

Pentru ținta de 70 % care trebuie atinsă 
pentru anul 2022 se aplică următoarele 
penalități pentru următoare procente de 
deșeuri reciclabile colectate separat:  
30% sau mai puțin deșeuri reciclabile 
colectate separat: penalitate  0,35%  din  
profitul/excedentul aferente activitaţii 
serviciului de salubrizare  
30% - 40% deșeuri reciclabile colectate 
separat: penalitate 0,3% din    
profitul/excedentul aferente activitaţii 
serviciului de salubrizare



70% începând cu 
anul 2022

40% - 50%: penalitate 0,25% din    
profitul/excedentul aferente activitaţii 
serviciului de salubrizare  
50% - 60% deșeuri reciclabile colectate 
separat: penalitate 0,2% din   
profitul/excedentul aferente activitaţii 
serviciului de salubrizare
60% - 70% deșeuri reciclabile colectate 
separat: penalitate 0,1%  din  
profitul/excedentul aferente activitaţii 
serviciului de salubrizare
70% sau mai mult deșeuri reciclabile 
colectate separat: nu se aplică penalitate



Colectarea şi transportul
deşeurilor  provenite  din
locuinţe,  generate  de
activităţi de reamenajare
şi  reabilitare  interioară
şi/sau  exterioară  a
acestora [persoane fizice
–  populaţie]  (alţi
utilizatori  decât
populaţia-persoanele
fizice);

Cantitatea totală de deşeuri provenite din locuinţe 
generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare 
interioară şi/sau exterioară a acestora, predată 
pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de 
valorificare materială, inclusiv operaţiuni de 
umplere, rambleiere direct sau prin intermediul 
unei staţii de transfer ca procentaj din cantitatea 
de deşeuri provenite din locuinţe, generate de 
activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară 
şi/sau exterioară a acestora colectate

minim 70% din 
cantitatea de 
deşeuri provenite 
din activităţile de 
construcţii 
începând cu anul 
2020

Pentru ținta de 70 % care trebuie atinsă 
începând cu anul 2020 se aplică 
următoarele penalități pentru următoarele 
procente de deșeuri provenite din locuinţe 
generate de activităţi de reamenajare şi 
reabilitare interioară şi/sau exterioară a 
acestora colectate
           40% sau mai puțin deșeuri colectate: 
penalitate 0,2% din  profitul/excedentul 
aferente activitaţii serviciului de salubrizare
 40% - 50% deșeuri colectate: 
penalitate 0,15% din  profitul/excedentul 
aferente activitaţii serviciului de salubrizare
 50% - 60% deșeuri colectate: 
penalitate 0,1% din   profitul/excedentul 
aferente activitaţii serviciului de salubrizare;
           60% - 70 % deșeuri colectate: 
penalitate 0,05% din   profitul/excedentul 
aferente activitaţii serviciului de salubrizare;

70% sau mai mult deșeuri colectate: 
nu se aplică penalitate



Colectarea  cadavrelor
animalelor  de  pe
domeniul  public  şi
predarea  acestora  către
unităţile de ecarisaj sau
către  instalaţiile  de
neutralizare  [persoane
fizice  –  populaţie]  (alţi
utilizatori  decât
populaţia-persoanele
fizice).

Cantitatea de deşeuri  animaliere de pe domeniul 
public şi predarea acestora către unităţile de 
ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare

100%

Pentru ținta de 100 % care trebuie atinsă 
începând cu anul 2020 se aplică 
următoarele penalități pentru următoarele 
procente de  deşeuri animaliere de pe 
domeniul public şi predarea acestora către 
unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de 
neutralizare
           40% sau mai puțin deșeuri colectate: 
penalitate 0,2% din  profitul/excedentul 
aferente activitaţii serviciului de salubrizare
 40% - 50% deșeuri colectate: 
penalitate 0,15% din  profitul/excedentul 
aferente activitaţii serviciului de salubrizare
 50% - 60% deșeuri colectate: 
penalitate 0,1% din   profitul/excedentul 
aferente activitaţii serviciului de salubrizare;
           60% - 100 % deșeuri colectate: 
penalitate 0,05% din   profitul/excedentul 
aferente activitaţii serviciului de salubrizare;

100%: nu se aplică penalitate

ADMINISTRATOR PUBLIC, INSPECTOR, 

Băraru Oana Giorgiana Popa Vasile
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