Anexa C- Valoarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare pe raza județului Constanta, tarifele aplicabile în anul 2019 de operatorii de salubritate.

Nr
crt

Anul

Localitate

Operator

Tarif pentru colectarea
separata, transportul
separat si tratarea
deseurilor municipale
reciclabile colectate
selectiv de catre utilizator

Tariful pentru colectarea
separata, transportul
separat si tratarea
deseurilor similare
reziduale colectate selectiv
de catre utilizator

Tarif pentru colectarea
separata, transportul
separat si tratarea
deseurilor similare
reciclabile coletate
selectiv de catre utilizator

5.22lei/ persoana/ luna
fara TVA

0.35 lei/persoana/luna
fara TVA

92.37 lei/mc, tarif fara TVA

35.97 lei/mc, fara TVA

IRIDEX GROUP
SALUBRIZARE

320 ron/tona fara TVA

925 ron/tona fara TVA

320 ron/tona fara TVA

925 ron/tona fara TVA

Alimani

IRIDEX GROUP
SALUBRIZARE

378.23 ron/tona fara TVA

929.70 ron/tona fara TVA

2020

Castelu

IRIDEX GROUP
SALUBRIZARE

356.84 lei/tona fara TVA

889,66 lei/tona fara TVA

356.84 lei/tona fara TVA

889.66 lei/tona fara TVA

2020

Cherchezu

IRIDEX GROUP
SALUBRIZARE

7.25 ron/pers/luna fara
TVA

1.69 ron/persoana/luna
fara TVA

95.92 ron/mc fara TVA

34.10 rom/ mc fara TVA

1

2020 Mereni

2

2019

Pantelimon

3

2020

4

5

IRIDEX GROUP
SALUBRIZARE

Tarif pentru colectarea
separata, transport
separat si tratarea
deseurilor municipale
reziduale colectate
selectiv de catre utilizator

Colectare separata ,
transportul separat si
tratarea deseurilor
muncipale verzibiodegradabile colectate
selectiv de catre utilizator

Indicatori de performanta

Colectarea separata a unei
cantitati de deseuri de hartie,
metal, plastic si sticla din
deseurile municipale, in procent
de 50% din cantitatea totala
generala de deseuri hartie, metal,
plastic si sticla din deseurile
muncipale
Prestatorul poate sa incheie un
contract cu un agent economic
specializat in vederea
determinarii anuale a compozitiei
deseurilor menajere
Colectarea separata a unei
cantitati de deseuri de hartie,
metal, plastic si sticla din
deseurile municpale in procent
de 40% din cantitatea totala
generata de deseuri de hartie,
metal, plastic si sticla din
deseurile municipale
Prestatorul poate sa incheie un
contract cu un agent economic
specializat in vederea
determinarii anuale a compozitiei
deseurilor menajere
Colectarea separata aunei
cantitati de deseuri de hartie,
metal, plastic si sticla din
deseurile municpale in procent
de 40% din cantitatea totala
generata de deseuri de hartie,
metal, plastic si sticla din
deseurile municipale
Colectarea separata a unei
cantitati de deseuri de hartie,
metal, plastic si sticla din
deseurile municipale, in procent
de 50% din cantitatea totala
generala de deseuri hartie, metal,
plastic si sticla din deseurile
muncipale

Nr
crt

Anul

Localitate

Operator

Tarif pentru colectarea
separata, transport
separat si tratarea
deseurilor municipale
reziduale colectate
selectiv de catre utilizator

Tarif pentru colectarea
separata, transportul
separat si tratarea
deseurilor municipale
reciclabile colectate
selectiv de catre utilizator

Tariful pentru colectarea
separata, transportul
separat si tratarea
deseurilor similare
reziduale colectate selectiv
de catre utilizator

Tarif pentru colectarea
separata, transportul
separat si tratarea
deseurilor similare
reciclabile coletate
selectiv de catre utilizator

6

2018

Chirmongeni

IRIDEX GROUP
SALUBRIZARE

4.31 lei/persoana/luna
fara TVA

0.32 lei/persoana/luna
fara TVA

65.14lei/mc fara TVA

23.06 lei/ mc fara TVA

7

2020

Ciobanu

IRIDEX GROUP
SALUBRIZARE

388,93 ron/tona/luna fara
TVA

972.50 ron/tona/luna fara
TVA

98.82 ron/mc fara TVA

36.11 ron/mc

8

2020

Ciocarlia

IRIDEX GROUP
SALUBRIZARE

6.05 ron/persoana/luna
fara TVA

0.47ron/persoana/luna
fara TVA

96.11 ron/mc fara TVA

33.91 ron/ mc fara TVA

9

2020

Comana

IRIDEX GROUP
SALUBRIZARE

4.52 ron/persoana/luna
fara TVA

1.18 ron/persoana/luna
fara TVA

93.14ron/mc fara TVA

32.85 ron/mc fara TVA

Colectare separata ,
transportul separat si
tratarea deseurilor
muncipale verzibiodegradabile colectate
selectiv de catre utilizator
1.04 lei/ persoana/luna
fara TVA

Indicatori de performanta

Operatorul se obliga sa incheie
un contract cu un agent
economic specializat in vederea
determinarii anuale a compozitiei
deseurilor menajere
Colectarea separata aunei
cantitati de deseuri de hartie,
metal, plastic si sticla din
deseurile municpale in procent
de 40% din cantitatea totala
generata de deseuri de hartie,
metal, plastic si sticla din
deseurile municipale
Prestatorul poate sa incheie un
contract cu un agent economic
specializat in vededea
determinarii anuae a compozitiei
deseurilor menajere
Colectarea separata a unei
cantitati de deseuri de hartie,
metal, plastic si sticla din
deseurile municipale, in procent
de 50% din cantitatea totala
generala de deseuri hartie, metal,
plastic si sticla din deseurile
muncipale
Prestatorul poate sa incheie un
contract cu un agent economic
specializat in vededea
determinarii anuae a compozitiei
deseurilor menajere
Colectarea separata a unei
cantitati de deseuri de hartie,
metal, plastic si sticla din
deseurile municipale, in procent
de 50% din cantitatea totala
generala de deseuri hartie, metal,
plastic si sticla din deseurile
muncipale
Prestatorul poate sa incheie un
contract cu un agent economic
specializat in vededea
determinarii anuae a compozitiei
deseurilor menajere

Nr
crt

Anul

Localitate

Operator

Tarif pentru colectarea
separata, transport
separat si tratarea
deseurilor municipale
reziduale colectate
selectiv de catre utilizator

Tarif pentru colectarea
separata, transportul
separat si tratarea
deseurilor municipale
reciclabile colectate
selectiv de catre utilizator

Tariful pentru colectarea
separata, transportul
separat si tratarea
deseurilor similare
reziduale colectate selectiv
de catre utilizator

Tarif pentru colectarea
separata, transportul
separat si tratarea
deseurilor similare
reciclabile coletate
selectiv de catre utilizator

10

2020

Crucea

IRIDEX GROUP
SALUBRIZARE

376.98 ron/tona/luna fara
TVA

929.7 ron/tona/luna fara
TVA

98.11 ron/mc fara TVA

35.92 ron/mc fara TVA

11

2020

Cuza Voda

IRIDEX GROUP
SALUBRIZARE

356.88 ron/tona/luna fara
TVA

886.90 ron/tona/luna fara
TVA

97.87 ron/mc

35.87 ron/mc

12

2019

Eforie

IRIDEX GROUP
SALUBRIZARE

281.373 lei/tona

817.005 lei/tona

13

2019

Harsova

IRIDEX GROUP
SALUBRIZARE

346.99 LEI/TONA

972.95 LEI/TONA

14

2020 Tortoman

15

2019 Topraisar

16

2019 Topalau

Colectare separata ,
transportul separat si
tratarea deseurilor
muncipale verzibiodegradabile colectate
selectiv de catre utilizator

316.783 lei/tona

81.80 LEI/MC

Indicatori de performanta

Colectarea separata a unei
cantitati de deseuri de hartie,
metal, plastic si sticla din
deseurile municipale, in procent
de 50% din cantitatea totala
generala de deseuri hartie, metal,
plastic si sticla din deseurile
muncipale
Colectarea separata a unei
cantitati de deseuri de hartie,
metal, plastic si sticla din
deseurile municipale, in procent
de 50% din cantitatea totala
generala de deseuri hartie, metal,
plastic si sticla din deseurile
muncipale
Prestatorul poate sa incheie un
contract cu un agent economic
specializat in vededea
determinarii anuae a compozitiei
deseurilor menajere
Colectarea separata a unei
cantitati de deseuri de hartie,
metal, plastic si sticla din
deseurile municipale, in procent
de 50% din cantitatea totala
generala de deseuri hartie, metal,
plastic si sticla din deseurile
muncipale

25.57

S.C. Iridex Group
Salubrizare S.R.L.

6.62 Ron/persoană/lună
fără TVA

0.68 Ron/persoană/lună
fără TVA

96.45 Ron/mc exclusiv TVA

35.52 Ron/mc exclusiv
TVA

Colectarea separată a unei
cantități de deșeuri de hârtie,
metal, plastic și sticlă din
deșeurile municipale, în procent
de 50% din cantitatea totală
generată de deșeuri de hârtie,
metal, plastic și sticlă din
deșeurile municipale

S.C. Iridex Group
Salubrizare S.R.L.
Societatea Unități
Pubilce Gospodărirea
Comunală SRL

4.89 Ron/persoană/lună
fără TVA

0.61Ron/persoană/lună
fără TVA

78.65 lei/mc exclusiv TVA

28.51 mc exclusiv TVA

-

-

-

-

-

-

Nr
crt

Anul

17

2018 Techerghiol

Localitate

Operator

S.C. Iridex Group
Salubrizare S.R.L.

Tarif pentru colectarea
separata, transport
separat si tratarea
deseurilor municipale
reziduale colectate
selectiv de catre utilizator
6.44 Ron/persoană/lună
fără TVA

Tarif pentru colectarea
separata, transportul
separat si tratarea
deseurilor municipale
reciclabile colectate
selectiv de catre utilizator

Tariful pentru colectarea
separata, transportul
separat si tratarea
deseurilor similare
reziduale colectate selectiv
de catre utilizator

Tarif pentru colectarea
separata, transportul
separat si tratarea
deseurilor similare
reciclabile coletate
selectiv de catre utilizator

-

73.48 mc exclusiv TVA

16. 59 mc exclusiv TVA

18

2020 Târgușor

S.C. Iridex Group
Salubrizare S.R.L.

7.77 Ron/persoană/lună
fără TVA

0.70 Ron/persoană/lună
fără TVA

97.84 mc exclusiv TVA

35.14mc exclusiv TVA

19

2020 Siliștea

S.C. Iridex Group
Salubrizare S.R.L.

6.62 Ron/persoană/lună
fără TVA

0.64 Ron/persoană/lună
fără TVA

96.88 Ron/m3 fără TVA

35.77 Ron/m3 fără TVA

2020 Saligny

Societatea Unități
Pubilce Gospodărirea
Comunală SRL

20

21

2019 Peștera

S.C. Iridex Group
Salubrizare S.R.L.

5.55 Ron/persoană/lună
fără TVA

0.37 Ron/persoană/lună
fără TVA

98.23 Ron/m3 fără TVA

33.54 Ron/m3 fără TVA

22

2019 Pecineaga

S.C. Iridex Group
Salubrizare S.R.L.

5.34 Ron/persoană/lună
fără TVA

3.40 Ron/persoană/lună
fără TVA

84.32 Ron/m3 fără TVA

24.86 Ron/m3 fără TVA

23

2020 Ovidiu

24

2019

25

Nicolae
Bălcescu

2019 Negru Vodă

Ovi- Prestcon
S.R.L.
Serviciul Local de
Salubrizare
Nicolae Bălcescu

S.C. Iridex Group
Salubrizare S.R.L.

Colectare separata ,
transportul separat si
tratarea deseurilor
muncipale verzibiodegradabile colectate
selectiv de catre utilizator

Indicatori de performanta

Colectarea separată a unei
cantități de deșeuri de hârtie,
metal, plastic și sticlă din
deșeurile municipale, în procent
de 50% din cantitatea totală
generată de deșeuri de hârtie,
metal, plastic și sticlă din
deșeurile municipale
Colectarea separată a unei
cantități de deșeuri de hârtie,
metal, plastic și sticlă din
deșeurile municipale, în procent
de 50% din cantitatea totală
generată de deșeuri de hârtie,
metal, plastic și sticlă din
deșeurile municipale

Prestatorul poate să încheie un
contract cu un agent economic
specializat
în
vederea
determinării anuale a compoziției
deșeurilor menajere.
Prestatorul poate să încheie un
contract cu un agent economic
specializat
în
vederea
determinării anuale a compoziției
deșeurilor menajere.

-

4.60 Ron/persoană/lună
fără TVA

0.35 Ron/persoană/lună
fără TVA

72.03 Ron/m3 fără TVA

28.09 Ron/m3 fără TVA

Colectarea separată a unei
cantități de deșeuri de hârtie,
metal, plastic și sticlă din
deșeurile municipale, în procent
de 40% din cantitatea totală
generată de deșeuri de hârtie,
metal, plastic și sticlă din
deșeurile municipale

Nr
crt

Anul

Localitate

Operator

S.C. Iridex Group
Salubrizare S.R.L.

Tarif pentru colectarea
separata, transport
separat si tratarea
deseurilor municipale
reziduale colectate
selectiv de catre utilizator

26

2017 Mircea Vodă

27

S.C. Servicii Publice
de Mentenanță
Mihail
2020
Mihail
Kogălniceanu
Kogălniceanu
S.R.L.

28

2019 Medgidia

29

2017 Lumina

30

2020 Lipnița

31

2018 Limanul

S.C. Iridex Group
Salubrizare S.R.L.

Serviciul Local de
Salubrizar Lumina
S.C. Iridex Group
Salubrizare S.R.L.
Limanul Verde
Servicii de
Curățiene S.R.L

298.43 lei/tonă fără TVA

Tarif pentru colectarea
separata, transportul
separat si tratarea
deseurilor municipale
reciclabile colectate
selectiv de catre utilizator

Tariful pentru colectarea
separata, transportul
separat si tratarea
deseurilor similare
reziduale colectate selectiv
de catre utilizator

Tarif pentru colectarea
separata, transportul
separat si tratarea
deseurilor similare
reciclabile coletate
selectiv de catre utilizator

Colectare separata ,
transportul separat si
tratarea deseurilor
muncipale verzibiodegradabile colectate
selectiv de catre utilizator

Indicatori de performanta

941.28 lei/tonă fără TVA

305.77 lei/tonă fără TVA

352.81 lei/tonă fără TVA

Colectarea separată a unei
cantități de deșeuri de hârtie,
metal, plastic și sticlă din
deșeurile municipale, în procent
de 40% din cantitatea totală
generată de deșeuri de hârtie,
metal, plastic și sticlă din
deșeurile municipale

-

-

-

-

-

-

-

-

Colectarea separată a unei
cantități de deșeuri de hârtie,
metal, plastic și sticlă din
deșeurile municipale, în procent
de 50% din cantitatea totală
generată de deșeuri de hârtie,
metal, plastic și sticlă din
deșeurile municipale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

