ANEXA 9 – Modalitatea de calcul a taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor juridice
(1) Taxa pentru primul an (exprimata in [lei/t] este calculata pornindu-se de la cantităţile din raportările făcute câtre
APM pentru anii anteriori pentru totalitatea utilizatorilor non-casnici, in momentul înfiinţării taxei. Valoarea taxei
este prezentata, având ca unitate de măsura {lei/t] în Anexa 10. Aceasta taxa este cea adusa la cunoştinţa
utilizatorilor pentru primul an.
(2) Fiecare utilizator non-casnic va avea obligaţia de a declara cantităţile pe care prevede ca le va încredinţa
colectorilor în anul pentru care depune Declaraţia de impunere, luând ca baza cantităţile înregistrate în anul anterior.
In cazul în care, pentru primul an, cantităţile din anul anterior nu au beneficiat de o înregistrare sigura, cantităţile
declarate vor fi calculate după̆ relația:
C=L x N x U (kg / zi)
unde:
C – este cantitatea zilnică de deșeuri asimilabile celor menajere, în kilograme pe zi;
L – este indicele de producere de deșeuri asimilabile celor menajere, în kilograme pe unitatea de măsură specifică pe
zi;
N – este numărul de unități de măsură specifice, aferente destinației clădirii;
U – este unitatea de măsură specifică, conform tabelului de mai jos;
Pentru unităţi de măsură specifice (U) pe diferite tipuri de clădiri şi indici de producere de deşeuri asimilabile celor
menajere (L), se pot folosi înregistrări statistice sau, în lipsa măsurătorilor, se vor folosi valorile prezentate în tabelul
de mai jos.
Tabelul – Unități de măsură specifice (U) și indici de producere de deșeuri asimilabile celor menajere (L)

Destinația clădirii

Administrativă + birouri
Industrială + depozite
Magazin
Restaurant
Școală
Spital
Internat și cămin
Casă de odihnă
Grădiniță
Aziluri de bătrâni
Hotel categoria 1-a
Hotel alte categorii
Motel
Camping pentru rulote

Unitatea de
măsură specifică
(U)
1 𝑚2
1 𝑚2
1 𝑚2
Masă preparată
Elev
Pat
Persoană
Persoană
Persoană
Persoană
Cameră
Masă preparată
Cameră
Masă preparată
Cameră
Remorcă

Indice de
producere (L)
(kg/zi)
0,06
0,14
0,25
1,34
0,15
5,07
2,10
1,89
1,89
1,89
1,89
1,26
0,94
0,63
1,34
4,20

Suma datorata se calculează înmulţind cantităţile zilnice calculate in conformitate cu formula prezentată, cu numărul
de zile pe an cuprinse in programul de activitate al Operatorului. Încadrarea activităţii proprii se va face la categoria
cea mai apropiata din cele din coloana „destinaţia clădirii” din tabelul de mai sus.
(3) In cazul în care în aceeaşi clădire se desfăşoară mai multe activităţi specifice, cantităţile vor fi declarate separat
pentru fiecare activitate specifica desfăşurata în clădire, utilizând unităţile de măsură specifice alocate fiecărei
activităţi specifice.
(4) Fiecare utilizator este îndreptăţit sa depună declaraţii rectificative, potrivit prezentului Regulament.
(5) Pentru anii care urmează primului an Utilizatorii non-casnici vor avea obligaţia de a îşi depune declaraţiile pe
baza unor date anterioare reale, care pot fi confirmate de câtre operatorii de colectare.
(6) Fiecare UAT poate verifica, fie direct, prin reprezentanţi autorizaţi, fie indirect, prin intermediul personalului ADI
si/sau ai Operatorilor CSTS, corespondenta intre datele reale si cele declarate.
(7) In luna noiembrie a fiecărui an, în baza raportărilor Operatorilor, ADI va efectua recalcularea valorii taxei pentru
anul care urmează. Pentru ultima luna a anului se vor utiliza estimări. In urma procesului de recalculare pot rezulta
majorări/deduceri raportate la valoarea calculata în baza datelor din Declaraţia de impunere si comunicata prin Decizia
de impunere pentru anul care se încheie.
(8) UAT-urile vor avea obligaţia de a informa beneficiarii asupra nivelul taxei calculate pentru anul următor, precum
si asupra majorărilor/deducerilor rezultate din diferenţa intre datele din declaraţiile de impunere si cele reale raportate
pentru anul anterior,in urma aprobării acestora in cadrul ADI Ecolect; informarea va fi realizata pana cel târziu in data
de 31.12. a fiecărui an, prin toate mijloacele, incluzând transmiterea prin intermediul Operatorilor CSTS,.
(9) Suma anuala datorata de fiecare utilizator non-casnic se va calcula pe baza declaraţiei de impunere data de fiecare
utilizator non casnic,prin înmulţirea cantităţii declarate de acesta (in kg/an) cu valoarea taxei stabilita pentru fiecare
an, la care se adăugă majorările/reţinerile rezultate din calculele pentru anul anterior
(10) La calculul taxelor se va tine seama de următoarele factori :
a. frecventa de colectare a deşeurilor (stabilită în contractul de delegare al operatorului care prestează activitatea
de colectare şi transport a deşeurilor).
b. Costurile pe tona recalculate, in baza modificărilor principalelor elemente de cost si/sau a modificărilor
legislative;
c. categoriile de containere care vor fi primite de persoanele juridice respective, sau cu care se vor dota
persoanele juridice, care depind de specificul activităţii, (conform contractelor de CSTS), după̆ cum urmează̆:
o Restaurantele, hoteluri,pensiuni, cantine, cofetării şi alte unităţi de alimentaţie publică sau a
căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte
activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive – 5 categorii de
recipiente pentru colectarea separată pe 5 fracţii – deşeuri de ambalaje de hârtie/carton, plastic/
metal, sticlă, deşeuri biologice și deşeuri reziduale; Pentru deşeuri periculoase, fără regim
special se vor distribui cutii din carton/saci roşii;
o Unităţi de vânzare cu amănuntul (cash and carry) / en-gros – 5 categorii de recipiente pentru
colectarea separată pe 4 fracţii – deşeuri de ambalaje de hârtie/carton, plastic/ metal, sticlă și
deşeuri reziduale; deşeurile de ambalaje colectate separat vor fi valorificate fie printr-un
colector autorizat sau înregistrat, fie prin Operatorul serviciului public fie prin intermediul
schemei de răspundere extinsa a producătorilor; Pentru deşeuri periculoase, fără regim special
se vor distribui cutii din carton/saci roşii;
o Entităţi de drept privat ce desfăşoară orice alte activităţi, mai puţin comerţ– 5 categorii de
recipiente pentru colectarea separată pe 4 fracţii – deşeuri de ambalaje de hârtie/carton, plastic/
metal, sticlă biologice și deşeuri reziduale;Pentru deşeuri periculoase, fără regim special se vor
distribui cutii din carton/saci roşii;
o Orice entitate de drept public– 5 categorii de recipiente pentru colectarea separată pe 4 fracţii –
deşeuri de ambalaje de hârtie/carton, plastic/ metal, sticlă, biologice și deşeuri reziduale; Pentru
deşeuri periculoase, fara regim special se vor distribui cutii din carton/saci roşii;
o Unităţi de învăţământ – 5 categorii de recipiente pentru colectarea separată pe 4 fracţii – deşeuri
de ambalaje de hârtie/carton, plastic/ metal, sticlă,biologice și deşeuri reziduale;Pentru deşeuri
periculoase, fără regim special se vor distribui cutii din carton/saci roşii;

Unităţi sanitare fără paturi – 5 categorii de recipiente pentru colectarea separată pe 4 fracţii –
deşeuri de ambalaje de hârtie/carton, plastic/ metal, sticlă, biologice și deşeuri reziduale; Pentru
deşeuri periculoase, fără regim special se vor distribui cutii din carton/saci roşii; Deşeurile
rezultate din activitatea medicala sunt colectate separat și eliminate prin operatori autorizaţi
pentru această activitate, nefiind deşeuri similare;
o Unităţi sanitare cu paturi – 5 categorii de recipiente pentru colectarea separată pe 4 fracţii –
deşeuri de ambalaje de hârtie/carton, plastic/ metal, sticlă și deşeuri reziduale;Pentru deşeuri
periculoase, fără regim special se vor distribui cutii din carton/saci roşii; Deşeurile rezultate din
activitatea medicală sunt colectate separat și eliminate prin operatori autorizaţi pentru această
activitate, nefiind deșeuri similare.
capacitatea totală a recipientelor de colectare solicitate de la operatorul de salubrizare, pe categorii de deşeuri
colectate separa se verifica utilizându-se următoarele densităţi (ρ)=
- pentru deşeuri de hârtie/carton: ρ =112 kg/mc
- pentru deșeuri de plastic/metal: ρ =30 kg/mc
- pentru deșeuri de sticlă: ρ =340 kg/mc
- pentru deșeuri biodegradabile: ρ =300 kg/mc
- pentru deșeuri reziduale: ρ =260 kg/mc.
Refuzul persoanelor juridice de drept public și private a solicita recipiente separate pentru una din fracţiile
reciclabile, (deşeuri de ambalaje de hârtie/carton, plastic/ metal, sticlă) se va justifica cu contracte încheiate
cu operatori autorizaţi pentru colectarea deşeurilor de ambalaje, documente justificative privind predarea
respectivelor deşeuri sau alte documente, în funcţie de specificul activității desfășurate.
o
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