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Clasificarea activităţilor în funcţie de modul de contractare, facturare şi plată a contravalorii 
activităţilor serviciului de salubrizare şi a serviciilor conexe serviciului de salubrizare cu grad 

redus de repetabilitate şi care se desfăşoară ocazional, în relaţia cu utilizatorii 
serviciului/activităţii şi cu  operatorii care desfăşoatră activităţi pe fluxul deşeurilor 

municipale  
- MODALITATEA DE PLATA A CONTRAVALORII SERVICIULUI PRIN TARIF - 

 
Nr. 
crt. 

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

PERSOANE 
FIZICE 

PERSOANE 
JURIDICE - 
Restul 

utilizatoril
or, alţii 
decât 

persoanele 
fizice – (ag. 

economici, 
instituţii 
publice, 

etc.) 

PERSOANE FIZICE PERSOANE 
JURIDICE - 
Restul 

utilizatorilor, alţii 
decât persoanele 
fizice – (ag. 

economici, 
instituţii publice, 

etc.) 

PERSOANE 
FIZICE 

PERSOA
NE 
JURIDIC

E - 
Restul 
utilizato

rilor, 
alţii 

decât 
persoane
le fizice 

– (ag. 
economi

ci, 



instituţii 
publice, 
etc.) 

1. Colectarea separată şi 
transportul separat al 

deşeurilor menajere şi 
al deşeurilor similare 
provenind din 

activităţi comerciale 
din industrie şi 

instituţii, inclusiv 
fracţii colectate 
separate 

Pe bază de 
contract de 

prestare a 
serviciului 
de 

salubrizare 

Pe bază de 
contract de 

prestare a 
serviciului 
de 

salubrizare 

- În modalitatea de 
plată a contravalorii 

serviciului prin tarif 
nu se calculează şi 
nu se aprobă tariful 

distinct de 
gestionare a 

fracţiunilor de 
deşeuri municipale 
colectate separat 

pentru utilizatori, 
prevăzut la art. 17 
alin. (5) lit. i) din 

Ordonanţa de 
urgenţă a 

Guvernului nr. 
92/2021, cu 
modificările şi 

completările 
ulterioare, 

operatorul având 
obligaţia să 
evidenţieze separat 

pe factura emisă 
utilizatorilor 
contravaloarea 

fiecărei activităţi 
componente a 

serviciului de 

- În modalitatea de 
plată a 

contravalorii 
serviciului prin 
tarif nu se 

calculează şi nu se 
aprobă tariful 

distinct de 
gestionare a 
fracţiunilor de 

deşeuri municipale 
colectate separat 
pentru utilizatori, 

prevăzut la art. 17 
alin. (5) lit. i) din 

Ordonanţa de 
urgenţă a 
Guvernului nr. 

92/2021, cu 
modificările şi 

completările 
ulterioare, 
operatorul având 

obligaţia să 
evidenţieze separat 
pe factura emisă 

utilizatorilor 
contravaloarea 

fiecărei activităţi 

-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 



salubrizare, 
corespunzător 
tarifelor aprobate, 

contravaloarea 
cheltuielilor cu 
contribuţia pentru 

economia circulară, 
corespunzător 

indicatorilor de 
performanţă ai 
activităţilor 

desfăşurate de 
operatori, inclusiv 

valoarea reducerii 
facturii pentru 
utilizatorii casnici 

care colectează 
separat deşeurile 
municipale, 

aprobată de către 
autoritatea 

deliberativă a a 
U.A.T. comuna 

IVEȘTI 

(lei/pers/lună) 
 
 

 
 
 

- taxă de 
salubrizare pentru 

componente a 
serviciului de 
salubrizare, 

corespunzător 
tarifelor aprobate, 
contravaloarea 

cheltuielilor cu 
contribuţia pentru 

economia 
circulară, 
corespunzător 

indicatorilor de 
performanţă ai 

activităţilor 
desfăşurate de 
operatori, inclusiv 

valoarea reducerii 
facturii pentru 
utilizatorii casnici 

care colectează 
separat deşeurile 

municipale, 
aprobată de către 
autoritatea 

deliberativă a a 
U.A.T. comuna 

IVEȘTI (lei/to, 
lei/mc) 
 
- taxă de 

salubrizare pentru 
utilizatorii care 



utilizatorii care 
beneficiază 
individual de 

prestarea 
serviciului de 
salubrizare fără 

contract încheiat cu 
operatorul, de până 

la de 3 ori mai mare 
decât nivelul 
rezultat din tarifele 

cumulate pentru 
gestionarea 

deşeurilor 
municipale aplicat 
utilizatorilor cu 

contract 
(lei/pers/luna) 
 

- tarif pentru 
separarea incorectă 

a deşeurilor 
municipale la un 
nivel de până la 2 

ori mai mare decât 
nivelul rezultat din 

tarifele cumulate 
pentru gestionarea 
deşeurilor 

municipale(lei/pers
/lună) 

beneficiază 
individual de 
prestarea 

serviciului de 
salubrizare fără 
contract încheiat 

cu operatorul, de 
până la de 3 ori 

mai mare decât 
nivelul rezultat din 
tarifele cumulate 

pentru gestionarea 
deşeurilor 

municipale aplicat 
utilizatorilor cu 
contract (lei/to, 

lei/mc) 
 
- tarif pentru 

separarea 
incorectă a 

deşeurilor 
municipale la un 
nivel de până la 2 

ori mai mare decât 
nivelul rezultat din 

tarifele cumulate 
pentru gestionarea 
deşeurilor 

municipale (lei/to, 
lei/mc) 
 



 
 

2. Colectarea şi 
transportul deşeurilor 
provenite din locuinţe, 

generate de activităţi 
de reamenajare şi 
reabilitare interioară 

şi/sau exterioară a 
acestora, la solicitarea 

generatorilor de 
deşeuri. 

Pe bază de 
contract  

Pe bază de 
contract  

Tarife, în cazul 
prestaţiilor de care 
beneficiază 

individual, pe bază 
de contract de 
prestare a 

serviciului de 
salubrizare (... 

lei/to sau ..... 
lei/mc) 

Tarife, în cazul 
prestaţiilor de care 
beneficiază 

individual, pe bază 
de contract de 
prestare a 

serviciului de 
salubrizare (..... 

lei/to sau ..... 
lei/mc) 

Contract - 
factură - 
chitanţă / 

Contract – 
factură 
emisă catre 

utilizatori - 
plata in 

contul 
operatorului 

Contract 
- factură 
- 

chitanţă 
/ 
Contract 

– factură 
emisă 

către 
utilizatori 
- 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  

Pe bază de 
contract  

Tarife, în cazul 
prestaţiilor de care 

beneficiază 
individual, pe bază 

de contract de 
prestare a 
serviciului de 

salubrizare (...  
lei/to + ... lei/km 
până la locul 

neutralizării) 

Tarife, în cazul 
prestaţiilor de care 

beneficiază 
individual, pe bază 

de contract de 
prestare a 
serviciului de 

salubrizare 
(...  lei/to + ... 
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 

4. Colectarea separată şi 
transportul deşeurilor 

voluminoase, inclusiv 
saltele şi mobilă, în 

Pe bază de 
contract  

Pe bază de 
contract  

Tarife, în cazul 
prestaţiilor de care 

beneficiază 
individual, pe bază 

Tarife, în cazul 
prestaţiilor de care 

beneficiază 
individual, pe bază 

Contract - 
factură - 

chitanţă / 
Contract – 

Contract 
- factură 

- 
chitanţă 



baza unui program 
prestabilit cu 
autorităţile 

administraţiei publice 

locale IVEȘTI, la 
solicitarea 

generatorilor de 
deşeuri 

de contract de 
prestare a 
serviciului de 

salubrizare (... 
lei/to sau ..... 
lei/mc) 

de contract de 
prestare a 
serviciului de 

salubrizare (..... 
lei/to sau ..... 
lei/mc) 

factură 
emisă catre 
utilizatori - 

plata in 
contul 
operatorului 

/ 
Contract 
– factură 

emisă 
către 
utilizatori 

- plata in 
contul 

operator
ului 

5. Colectarea separată şi 
transportul a altor  
deşeuri similare 

provenite de la 
evenimente publice, la 
solicitarea 

organizatorilor 

Pe bază de 
contract  

Pe bază de 
contract  

Tarife, în cazul 
prestaţiilor de care 
beneficiază 

individual, pe bază 
de contract de 
prestare a 

serviciului de 
salubrizare (... 

lei/to sau ..... 
lei/mc) 

Tarife, în cazul 
prestaţiilor de care 
beneficiază 

individual, pe bază 
de contract de 
prestare a 

serviciului de 
salubrizare (..... 

lei/to sau ..... 
lei/mc) 

Contract - 
factură - 
chitanţă / 

Contract – 
factură 
emisă catre 

organizator
ul 

evenimentul
ui public - 
plata in 

contul 
operatorului 

Contract 
- factură 
- 

chitanţă 
/ 
Contract 

– factură 
emisă 

către 
organizat
orul 

evenimen
tului 

public - 
plata in 
contul 

operator
ului 

6. Colectarea şi 
transportul deşeurilor 
municipale 

abandonate 

 Pe bază de 
contract  

 Tarife pe baza fişei 
de fundamentare 
întocmită de către 

operator (lei/to) 

 Contract 
- factură 
- 

chitanţă 



/ 
Contract 
– factură 

emisă 
către 
autoritat

ea 
administr

aţiei 
publice 
locale 

IVEȘTI- 
plata in 
contul 

operator
ului 

7. Colectarea şi 
transportul deşeurilor 
abandonate provenite 

de la lucrări de 
construcţii 

 Pe bază de 
contract  

 Tarife pe baza fişei 
de fundamentare 
întocmită de către 

operator(lei/to) 

 Contract 
- factură 
- 

chitanţă 
/ 

Contract 
– factură 
emisă 

către 
autoritat
ea 

administr
aţiei 

publice 
locale 

IVEȘTI- 



plata in 
contul 
operator

ului 

8. Activitatea de sortarea 

deşeurilor de hârtie, 
carton, metal, plastic 
şi sticlă colectate 

separat, numai tariful 
pentru sortare 

sortarea deşeurilor de 
hârtie, carton, metal, 
plastic şi sticlă 

colectate separat  

 Pe bază de 

contract, cu 
operatorii 
care 

desfăşoară 
activităţi pe 

fluxul 
deşeurilor 
municipale 

 Tarife sortare pe 

baza fişei de 
fundamentare 
întocmită de către 

operator 

 Contract 

- factură 
- 
chitanţă 

/ 
Contract 

– factură 
emisă 
către 

operatorii 
care 
desfăşoat

ră 
activităţi 

pe fluxul 
deşeurilo
r 

municipa
le - plata 

in contul 
operator
ului 

9. Activitatea de 
eliminarea, prin 
depozitare, a deşeurilor 
reziduale şi reziduurilor 

 Pe bază de 
contract, cu 
operatorii 
care 
desfăşoară 
activităţi pe 

 Tariful de depozitare 
pe baza fişei de 
fundamentare 
întocmită de către 
operator 

 Contract - 
factură - 
chitanţă / 
Contract – 
factură 
emisă 



fluxul 
deşeurilor 
municipale 

către 
operatorii 
care 
desfăşoatr
ă activităţi 
pe fluxul 
deşeurilor 
municipal
e - plata 
in contul 
operatorul
ui 

 

*în cazul caselor de vacanţă şi asimilate, tarifele percepute se calculează la nivelul aferent-ă volumului/cantităţii colectat-e  lunare/anuale 

pentru 1 persoană. 

* în cazul în care utilizatorii persoane fizice nu se prezintă pentru completarea declaraţiilor de impunere privind taxei de salubrizare mai sus 

enumerate, atunci Biroul impozite şi taxe având în vedere numărul de persoane din fiecare gospodărie determinat în baza situaţiilor existente 
la Registrul Agricol sau a altor situaţii sau declaraţii,  în cazul prestaţiilor efectuate de care beneficiază individual fără contract/care nu 

încheie contract de salubrizare cu operatorul de salubrizare, va realiza impunerea persoanelor din fiecare gospodărie. 
*volumul/cantitatea maxim-ă produs-ă de fiecare locuitor pentru care se percep tarifele/taxele enumerate si de la care în sus se va aplica 
principiul „plăteşte pentru cât arunci” sunt: 

a) volumul/cantitatea maxim-ă lunar-ă de deşeuri municipale colectat-ă de la fiecare utilizator persoană fizică (deşeuri de hartie, metal, 
plastic, sticlă şi textile este de 0,00803 mc/pers sau 2,8105 kg/pers);  

b) volumul/cantitatea maxim-ă lunar-ă de deşeuri municipale colectat-ă de la fiecare utilizator persoană fizică (deşeuri altele decât cele de 
hartie, metal, plastic, sticlă şi textile) este de 0,0163 mc/pers sau 5,7062 kg/pers. 
 

                                             P R I M A R,                   SECRETAR GENERAL delegat, 
                                                                 Gheoca Maricel                       Croitoru Cornelia 

 
 


