
ANEXA NR. 2 LA HCL. NR. 4/2023 

Modificarea regulamentului de salubrizare al UAT GIOSENI 

prin implementarea principiului ”Platește cat arunci” 

Pentru implementarea  principiului ”Platește cat arunci”  conform obligațiilor statuate 

de art. 17 alin. 5 lit h din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, se stabilesc 

următoarele reguli: 

1. Taxele de salubrizare pentru utilizatorii casnici ai serviciului de salubrizare sunt 

diferenţiate  in functie de  frecventa de colectare a deseurilor menajere. 

2. Taxa de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare persoane juridice  

(utilizatori noncasnici) se stabileste în cuantum de 320 lei/t de deșeuri asimilabil e 

deșeurilor menajere. Pentru stabilirea cantității de deșeuri generate de utilizatorii 

noncasnici se va utiliza STAS 13400:2016. 

3. Pentru identificarea numarului de utilizatori ai serviciului in vederea implementarii 

instrumentului economic „ plateste pentru cat arunci „ si a taxelor 

diferentiate   la frecventa de colectare,   utilizatorii au obligatia completarii si  

semnarii ACORDULUI , dat pe proprie raspundere, conform modelului stabilit in 

Anexa 1 la hotarare,  in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a 

prezentului regulament. 

4. Utilizatorii casnici ai serviciului de salubrizare,  care opteaza pentru frecventa 

redusa a colectarii deseurilor reziduale vor  plati o taxa  STANDARD,  ridicarea 

deseurilor reziduale  se va face cu o frecventa de 2 ori pe luna si de 2 ori/ luna 

pentru colectarea deseurilor  reziduale. 

5. Utilizatorii casnici ai serviciului de salubrizare, care opteaza pentru frecventa de 

colectare majorata a deseurilor reziduale vor plati o taxa  MAJORATA, acestia  

vor lipi  elementul de identificare distinct, emis de catre UAT-ul unde plateste taxa 

de salubrizare (sticker) pe pubela de colectare a deseurilor reziduale, si va 

beneficia de o frecventa de colectare a deseurilor reziduale  de 3 ori pe luna, iar 

colectarea deseurilor reciclabile   se va face cu o frecventa de 2 ori/luna. 

6. De a treia colectare lunara a deseurilor reziduale vor beneficia doar utilizatorii 

casnici ai serviciului de salubrizare care vor opta prin Acord scris pentru aceasta 

frecventa de colectare si impunerea unei taxe majorate, acesti utilizatori vor fi 

identificati de catre Operatorul de colectare si transport sau reprezentantii UAT-

ului prin autocolantul usor vizibil lipit pe pubela destinata precolectarii deseurilor 

reziduale. 

7. Utilizatorii serviciului care opteaza pentru TAXA STANDARD aferenta unei 

frecvente de colectare redusa a deseurilor reziduale , dar vor incerca sa beneficieze 

de cea de a treia colectare lunara, vor fi sanctionati conform reglementarilor legale 

in vigoare. 

8. Deseurile reciclabile (hartie/carton, plastic/metal) vor fi precolectate in saci 

personalizati sau pubele de culoare galbenă (în funcție de dotările extinte). 

9. Deseurile reziduale se vor colecta doar din pubele destinate acestei categorii de 

deseuri. 

10. Deseurile reciclabile din sticla vor fi depuse in recipientele de culoare verde 

amplasate pe domeniul public, special destinate colectarii acestor deseuri. 



11. Operatorul de colectare si transport are obligatia de a  colecta deseurile reziduale 

in  cadrul colectarii suplimentare doar din recipientele de colectare care au lipit 

autocolantul  distinctiv emis de  UAT-ul respectiv si care da posibilitatea 

generatorului la o colectare suplimentara. 

12. Colectarea deșeurilor reziduale se va face de catre operator exclusiv din pubela 

specifica (conform dotarilor contractate existente), sub sancțiunea încălcării 

contractului de delegare 

13. În cazul în care comunitatea locală optează pentru doar două colectări de deșeuri 

reziduale (în lipsa solicitărilor beneficiarilor casnici ai serviciului de salubrizare 

pentru trei colectări lunare) a cincea cursă lunară contractată cu operatorul delegat 

se transformă în cursă de colectare (sticlă sau orice altă fracție de deșeuri 

reciclabile, în funcție de opțiunea autorității locale) . 

14. Se stabilesc următoarele sancțiuni pentru generatorii de deșeuri: ( în funcție de 

decizia fiecărei autorități deliberative). 

Prezentul regulament intră în vigoare de la data publicării HCL nr. din 4/2023. 


