
 
 
TARIFELE AFERENTE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR  
    
   În funcţie de natura activităţilor prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât şi în 
cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, 
utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin: 
 

 tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract 
de prestare a serviciului de salubrizare; 
 

 taxe speciale, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunităţi 
locale 
 

 taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără contract. 
 
   Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să instituie taxe speciale şi să 
deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestaţiei 
efectuate la utilizatorii fără contract. 
        Cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor speciale ofertate/aprobate se stabilesc, se 
ajustează sau se modifică de către autorităţile administraţiei publice locale, în baza 
fişelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli, întocmite de către operatori în 
conformitate cu normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 
pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, elaborate de către 
A.N.R.S.C. și aprobate prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 
   În cazul operatorilor care au încheiate contracte de delegare a gestiunii pentru 
care tarifele ofertate nu au avut la bază o fişă de fundamentare pe elemente de 
cheltuieli, prima ajustare a tarifelor se va face pe baza fişei de fundamentare, 
întocmită de către operator, având în vedere cheltuielile realizate în ultimele 12 
luni, anterioare propunerii. Nivelul tarifului rezultat nu va depăşi nivelul tarifului 
actual, ajustat cu indicele de creştere a parametrului de ajustare. 
        

    Finanţarea cheltuielilor de funcţionare, reabilitare şi dezvoltare a serviciului de 
salubrizare şi a cheltuielilor de investiţii pentru realizarea infrastructurii aferente 
acestuia se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind finanţele publice locale, în 
ceea ce priveşte iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor 
publice, a principiilor prevăzute la art. 43 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, republicată, 
precum şi a următoarelor principii: 

 recuperarea integrală de către operatori, prin tarife, taxe speciale sau, după 
caz, subvenţii de la bugetul local, a costurilor de operare şi a investiţiilor pentru 
înfiinţarea, reabilitarea şi dezvoltarea sistemelor de salubrizare; 

 menţinerea echilibrului contractual. 
 
 

https://www.anrsc.ro/wp-content/uploads/2021/12/Ordin-ANRSC-nr.-109-din-2007-privind-aprobarea-Normelor-metodologice-de-stabilire-ajustare-sau-modificare-a-tarifelor-pentru-activitatile-specifice-serviciului-de-salubrizare-a-localitatilor.docx

