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Obligații ale utilizatorilor serviciului public de salubritate
Þ Obligativitate încheiere contract salubritate cu SC HIDRO-SAL COM Legea 101/2006 art.30
Þ Exclusivitatea SC HIDRO-SAL COM prestării serviciului de salubritate Legea 101/2006 art.2
Þ Factura de salubritate emisă de SC HIDRO-SAL COM este titlu executoriu Legea 51/2006 art.42
Þ Colectare Selectivă a Deșeurilor conform PNGD și OG 74/2018, anexa 7 la Legea 211/2011
Þ Comenzi servicii separate: colectare Deșeuri din Construcții, colectare Deșeuri Vegetale

SOMAŢIE RESTANȚĂ DE PLATĂ – SC HIDRO-SAL COM SRL
Vă somăm la plata datoriilor restante către SC HIDRO-SAL COM SRL, în termen de 15 zile de la
primirea prezentei, conform dispoziţiilor art. 1.014 alin.1 Cod de Procedura Civilă să procedaţi la efectuarea
plăţii debitului în valoare de ____________ lei reprezentând contravaloarea serviciilor de colectare,
transport şi depozitare a deşeurilor menajere conform Contractului de Prestare a Serviciului de Salubrizare
încheiat cu SC HIDRO-SAL COM SRL.
Potrivit Contractului de Prestare a Serviciului de Salubritate încheiat cu SC HIDRO-SAL COM SRL
,,Utilizatorii sunt obligaţi să achite factura reprezentând contravaloarea serviciului prestat, în termenul de
15 zile lucrătoare de la data emiterii facturii”.
Prezenta somaţie reprezintă punerea dumneavoastră în întârziere şi încercarea noastră de a
soluţiona litigiul pe cale amiabilă.
În conformitate cu prevederile Legii 51/2006 art.42 factura emisă de SC HIDRO-SAL COM SRL
pentru serviciile de utilităţi publice constituie titlu executoriu.
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În condiţiile în care nu veţi răspunde prezentei notificări, în termen de 15 zile lucrătoare şi nu
procedaţi spre plata facturilor restante, înţelegem să vă acţionăm în instanţa de judecată, situaţie în care
va trebui să suportaţi daune interese, penalităţi de întârziere, cheltuieli de judecată şi plata taxelor de
timbru conform prevederilor legale.
Vă aducem la cunoştinţă că potrivit art.20 din Legea 101/2006 operatorii au dreptul la
“exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pe raza unităţilor administrativ teritoriale, acordată în
baza hotărârii de atribuire şi a contractului de delegare a gestiunii”. HIDRO-SAL COM SRL deţine
exclusivitatea prestării acestui serviciu în aria de delegare a asociaţiei ADI „INTERSAL”, respectiv în aria UAT
Prejmer, UAT Vama Buzăului, UAT Hărman, UAT Teliu, UAT Tărlungeni.
De asemenea vă informăm că potrivit art. 30 alin. 5 din Legea nr. 101/2006 „Constituie contravenţie
şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei refuzul utilizatorului de a încheia contract de
prestări servicii cu operatorul de salubrizare în aria de delegare respectivă.”
Avem încrederea că veți da curs solicitărilor noastre. Vă mulţumim pentru colaborare!
Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,
SC HIDRO-SAL COM SRL
FAUR VICTOR

Întocmit,
Asistent Relații Publice și Comunicare
ROȘCA ȘTEFANA DENISA

Jurist Consult,
SAVU CRINA

Responsabil Mediu,
JIANU VICTOR LIVIU
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