
Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 22/2009 

 

TARIFELE SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE  

ŞI COTELE DE MODIFICARE A ACESTORA  

VALABILE CU 01.04.2009. 

SALUBRIZARE STRADALĂ 

Tarife aprobate prin HCL nr. 11 / 2008. Tarif valabil 
cu 01.04.2009. 

Procentaj de 
majorare 

1. Măturat manual 1000 mp 14,23 lei 16,19 lei 13,80 % 

2. Curăţat guri canal buc 5,85 lei 6,55 lei 11,90 % 

3. Măturat mecanic 1000 mp 17,01 lei 18,72 lei 10,10 % 

4.  Stropit străzi 1000 mp 6,84 lei 7,44 lei 8,80 % 

5. Spălat străzi şi trotuare 1000 mp 27,57 lei 30,04 lei 9,00 % 

6. Aplicat material antiderapant 
din mijloace mecanice 

mc 163,96 lei 180,43 lei 10 % 

7. Aplicat material antiderapant 
manual 

mc 228,85 lei 259,52 lei 13,40 % 

8. Curăţat zăpadă mecanic de pe 
străzi 

1000 mp 8,16 lei 9,02 lei 10,60 % 

9. Curăţat zăpadă şi gheaţă 
manual 

mp 0,17 lei 0,19 lei 13,60 % 

10. Curăţat zăpadă mecanic de pe 
trotuar 

1000 mp 34,37 lei 38,84 lei 13 % 

11. Colectat şi transportat deşeu 
stradal 

mc 49,90 lei 65,00 lei 30 % 

12. Măturat mecanic trotuar 1000 mp 42,74 lei 46,82 lei 9,5 % 

13. Aplicat soluţie ClCa pe străzi mc 996,20 lei 1.063,33 lei 6,7 % 

14. Curăţat, dezinfectat şi odorizat 
WC mobil 

buc/zi 26,47 lei 30,00 lei 13,30 

 

 

 



 

 

 

 

 

SALUBRIZARE MENAJERĂ 

Tarife aprobate prin HCL nr. 11 / 2008. Tarif valabil 
cu 01.04.2009. 

Procentaj de 
majorare 

1. Transport deşeuri menajere 
precolectate        *** 

mc 49,90 lei 65,00 lei 30 % 

 

2. Transport deşeuri Chilieni şi 
Coşeni 

mc 18,08 lei 30,00 lei 

 

65 % 

3. Transport deşeuri de la agenţi 
economici fără recipienţi 
proprii 

mp/lună 0,39 lei 0,51 lei 30 % 

4. Depozitare deşeuri pe 
platformă 

mc 29,75 lei 12,00  - 59,66 % 

5. Chirie container 4 mc lună 41,65 lei 41,65 lei ** 

6. Chirie container 1,1 mc lună 23,88 lei 23,88 lei ** 

7. Chirie pubelă 120 litri lună 3,57 lei 3,57 lei ** 

8. Chirie pubelă 240 litri lună 4,76 lei 4,76 lei ** 

9. Colectat şi transportat PET mc 38,35 lei gratis - 

10. Colectat şi transportat hârtie mc 41,8 lei gratis -  

11. Colectat şi transportat sticlă mc 46,53 lei gratis -  

12. Colectare şi transport deşeuri 
voluminoase, din demolări din 
spaţiu verde suplimentar de la 
blocuri 

mc 70,03 lei  91,28 lei 30 % 

 ÎNTREŢINERE SPAŢII 
VERZI PUBLICE 

    

1. Întreţinere spaţii verzi pers - 1,55 * 

* - tarif nou. 



** - tarifele sunt valabile numai pentru persoane juridice şi rămân la nivelul fixat. În 
cazul persoanelor juridice în cazul cărora cantitatea de deşeu produs depăşeşte 5 mc pe 
lună chiria lunară a recipienţilor de colectare se va reduce lunar cu acordul părţilor 
existând posibilitatea eliminării totale. 

*** - în cazul persoanelor juridice în cazul cărora cantitatea de deşeu produs depăşeşte 10 
mc pe lună operatorul de salubritate va negocia condiţii de servicii şi de tarifare specifice 
luând în considerare punctele de vedere ale beneficiarilor. 
 


