NOTIFICARE TARIFE COLECTARE DEȘEURI
Obligații ale utilizatorilor serviciului public de salubrizare
Obligativitate încheiere contract salubritate cu SC HIDRO-SAL COM Legea 101/2006 art.30
Exclusivitatea HIDRO-SAL COM prestării serviciului de salubritate Legea 101/2006 art.2
Colectare Selectivă a Deșeurilor conform PNGD și OG 74/2018, anexa 7 la Legea 211/2011
Factura de salubritate emisă de HIDRO-SAL COM reprezintă titlu executoriu Legea 51/2006 art.42

Comenzi servicii separate: colectare Deșeuri din Construcții, colectare Deșeuri Vegetale

Colectează selectiv deșeurile pentru un mediu mai curat !
SC HIDRO-SAL COM SRL, cu sediul în Comuna Prejmer, str. Mare, nr. 574, Judeţul Braşov, înregistrată la
Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov, sub numărul J08/1003/2003, cod fiscal RO 15464254,
reprezentată prin director general Faur Victor, vă transmitem următoarele:
Conform ORDONANȚEI DE GUVERN 74/2018 și conform LEGII 101/2006 operatorul serviciului public de
salubrizare are obligația să colecteze deșeurile selectiv, iar datorită faptului că operatorii de pe teritoriul
României NU colectează selectiv, a fost introdusă și taxa pentru economie circulară de 30 lei/tonă la costurile
depozitului ecologic de deșeuri de la 1 ianuarie 2019.
SC HIDRO-SAL COM SRL colectează deșeurile selectiv și face toate eforturile să asigure dezvoltarea
logistică astfel încât să poată realiza colectarea selectivă în toată aria de delegare ADI INTERSAL pe fracții
separate în conformitate cu LEGEA 101/2006 și cu ORDONANȚA DE GUVERN 74/2018.
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A.D.I. ”INTERSAL” respectiv Primăria Prejmer, Primăria Vama Buzăului, Primăria Hărman, Primăria
Teliu, Primăria Tărlungeni, având în vedere creșterea elementelor de cost cum ar fi: costul depozitării
deșeurilor majorat, costul cu salariul minim majorat, costul cu carburanții majorat etc., au hotărât în data de
21.12.2018 la ședința ordinară A.G.A ajustarea tarifelor practicate de operatorul de salubritate HIDRO-SAL COM
SRL începând cu 01.01.2019, găsiți în atașament Hotărârea A.G.A. nr.29 / 21.12.2018:

1. Serviciu OBLIGATORIU conform prevederilor Legii 101/2006 și conform prevederilor legii 51/2006

Tarif colectare deșeuri de la persoane fizice 11 lei/lună/persoană
2. Servicii SEPARATE facturate de HIDRO-SAL COM. Programări 0268.362.941 sau office@hidrosal.ro

Sac 240 L deșeuri vegetale – 12 lei / sac
Sac 120 L deșeuri din construcții – 13 lei / sac
2. Servicii SEPARATE facturate de HIDRO-SAL COM. Programări 0268.362.941 sau office@hidrosal.ro

Tarif de colectare deșeuri vegetale – 51 lei / mc
Tarif de colectare deșeuri din construcții – 116 lei / mc

Vă mulțumim pentru că reciclați deșeurile!
Cu deosebită considerație,
DIRECTOR GENERAL,
SC HIDRO-SAL COM SRL

Asistent Relații Publice și Comunicare
ROȘCA ȘTEFANA DENISA

FAUR VICTOR
Jurist Consult,
SAVU CRINA

Responsabil Mediu,
JIANU VICTOR LIVIU
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