Conform HCL nr.47 din 30.03.2021,
noul cuantum lunar stabilit pentru taxa de salubrizare,
aplicabil din 1 aprilie, pentru utilizatorii casnici (persoane ﬁzice):

ORAȘUL
SĂLIȘTE

Cuantum taxă salubrizare / lună
Imobil locuit temporar

5,5 lei/lună (6 goliri/an pubela neagră pentru deşeuri reziduale)

Imobil locuit de o persoană

11 lei/lună (1 golire/lună pubela neagră pentru deşeuri reziduale)

Imobil locuit de 2 sau 3 persoane 23,83 lei/lună (2 goliri/lună pubela neagră pentru deşeuri reziduale)
Imobil locuit de 4 persoane

33 lei/lună (3 goliri/lună pubela neagră pentru deşeuri reziduale)

Imobil locuit de 5 sau mai multe
persoane

47,67 lei/lună (4 goliri/lună pubela neagră pentru deşeuri reziduale)
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Colectarea și transportul deșeurilor
în orașul Săliște și în satele aparținătoare

Stimați locuitori ai orașului Săliște și ai satelor aparținătoare,
Dorim să vă aducem la cunoștință schimbarea operatorului de salubritate.
Pentru următorii trei ani, Societatea SOMA SRL se va ocupa de colectarea și
transportul deșeurilor în orașul Săliște și în satele aparținătoare. Schimbarea
operatorului a venit ca și consecință a expirării contractului cu fosta societate,
ECO MĂRGINIME SA. Ca urmare a acestui fapt, au apărut modiﬁcări în politica
tarifară, de la taxa pe persoană, la taxa pe gospodărie, însă tot raportat la numărul
de persoane, cu scopul stimulării colectării selective şi a scăderii cantităţii de
deşeuri menajere. Tarifele au fost stabilite în urma hotărârii Consiliului Local nr. 47
din 30.03.2021.
Pentru a eﬁcientiza colectarea deșeurilor și a nu spori costurile, unul din
exemplele de bună practică este colectarea selectivă. Fiecărei gospodării îi vor ﬁ
puse la dispoziție, lunar, un sac albastru pentru colectarea separată a hârtiei şi
cartonului şi un sac galben pentru colectarea separată a plasticului și metalului,
saci care vor ﬁ ridicați de către operatorul SOMA SRL o dată pe lună, separat,
conform graﬁcului de colectare ataşat. În condițiile în care va ﬁ realizată colectarea
selectivă, pubela pentru reziduurile menajere nu va ﬁ supra încărcată și, cel mai
probabil, nu vor exista costuri suplimentare.
Aﬂându-ne la începutul implementării acestor proceduri, sperăm că
evoluția va ﬁ una pozitivă și vă mulțumim pentru înțelegere și susținere!

JOI - Traseul 1 - Localităţile aparţinătoare: Amnaş, Aciliu, Mag.
VINERI - Traseul 2 - Localităţile aparţinătoare: Vale, Sibiel, Fântânele, Săcel.
Semniﬁcaţia căsuţei colorate din calendar:
Ziua de colectare a deşeurilor REZIDUALE (din pubela NEAGRĂ)
Ziua de colectare a deşeurilor de PLASTIC (a sacului GALBEN)
Ziua de colectare a deşeurilor de HÂRTIE (a scacului ALBASTRU)

Un vechi proverb chinezesc spune că un deșeu este o resursă aﬂată într-un loc
nepotrivit.
Deșeurile nu există în natură în mod independent. Noi le generăm atunci când
amestecăm resturile rezultate din activitățile noastre. Dacă am colecta toate
aceste resturi separat, ele nu ar mai ﬁ un deșeu ci o resursă pe care am putea-o
utiliza.
Pentru ca deșeurile pe care le generăm să poată ﬁ reciclate și să nu ajungă la
depozit, trebuie să le colectăm separat acasă.

DEȘEURILE DE HÂRTIE ȘI CARTON

DEȘEURILE DE PLASTIC ȘI METAL

DEȘEURI REZIDUALE

Ce deșeuri poți colecta:
● Ziare, reviste, pliante și cataloage de
prezentare;
● Hârtie tipărită și corespondență veche,
plicuri, agende și caiete vechi;
● Ambalaje de hârtie și carton curate;
● Hârtie de împachetat folosită;
● Cartoane de ouă;
● Pungi de hârtie care nu mai pot ﬁ folosite;
● Tuburile de la prosoapele de bucătărie din
hârtie și de la hârtia de toaletă;

La ce trebuie să ai grijă – să colectezi
deșeuri care nu conțin urme de substanțe
periculoase – de exemplu ambalajele de
la diverse vopseluri sau agenți de
curățare.
Acestea sunt deșeuri periculoase și se
colectează separat.
Nu este necesară spălarea ambalajelor
înainte de a ﬁ aruncate!

Deșeurile reziduale reprezintă orice deșeu
care nu a putut ﬁ colectat nici în saci, nici
transformat în compost. Deoarece nu conțin
materiale care pot ﬁ reciclate, aceste deșeuri
ajung să ﬁe depozitate, în depozitul conform
din comuna Cristian.

Ce deșeuri NU poți colecta:
● Şervețele de hârtie folosite;
● Scutece de unică folosință și tampoane;
● Ambalaje de hârtie foarte murdare;
● Veselă de unică folosință foarte murdară;
● Ambalajele de carton de la lapte sau sucuri
de fructe.

DEȘEURILE DE STICLĂ
La ce trebuie să ai grijă – să colectezi doar
deșeurile de ambalaje. Alte resturi de sticlă
(de exemplu de la un geam spart) nu se
colectează împreună cu acestea.
Nu este necesară spălarea ambalajelor
înainte de a ﬁ aruncate!
Ce deșeuri poți colecta:
● Orice fel de ambalaje de sticlă care nu mai
pot ﬁ returnate (sticle de bere, vin, băuturi
spirtoase și răcoritoare, borcane de sticlă) de
orice culoare (albă, maro sau verde);
● Ambalaje de sticlă de la produsele
cosmetice (sticle de parfum).
Ce faci cu ele? Aruncă-le în containerele
verzi, pentru sticlă, amplasate în localitate.
Ce deșeuri NU poți colecta:
● Orice ambalaj de sticlă contaminat cu
substanțe periculoase (vopsea, diluant,
produși petrolieri etc.);
● Resturi de ceramică (ex. farfurii sparte);
● Geamuri sau oglinzi sparte;
● Becuri și neoane.

Ce deșeuri poți colecta:
● Orice fel de ambalaje de plastic
(de la mâncare, de la cosmetice,
de la îmbrăcăminte și încălțăminte);
● Pungi și sacoșe care nu mai pot ﬁ utilizate,
golite de conținut;
● Folii de plastic protectoare (de la
ambalarea diferitelor produse);
● Sticle de plastic de la băuturi (PET-uri);
● Cutii de medicamente goale;
● Jucării de plastic ce nu mai pot ﬁ folosite;
● Cutii de plastic, ligheane și ghivece de ﬂori
sparte, veselă de plastic;
● Ambalaje de metal golite de conținut (cutii
de conserve, doze de băuturi
din aluminiu), inclusiv de la mâncarea de
animale;
● Folie de aluminiu;
● Tuburi de spray-uri goale;
● Ambalajele de carton de la lapte sau
sucuri de fructe.
Ce deșeuri NU poți colecta:
● Cutii de la vopsele, diluanți și de la
alte substanțe chimice periculoase;
● Deșeuri de echipamente electrice și
electronice, chiar dacă sunt din metal;
● Baterii uzate;
● Seringi folosite și alte deșeuri medicale din
plastic sau metal.

Ce deșeuri poți colecta:
● Deșeuri care nu pot ﬁ reciclate sau
valoriﬁcate;
● Scutece de unică folosință/tampoane;
● Reziduurile de la animalele de casă;
● Conținutul sacului de la aspirator;
● Mucuri de țigară;
● Șervețele folosite și ambalaje foarte
murdare;
● Cioburi de ceramică (de la veselă spartă);
● Veselă de unică folosință foarte murdară;
● Deşeuri generate în bucătărie.
Ce deșeuri NU poți colecta:
● Orice fel de deșeu care poate ﬁ reciclat
sau valoriﬁcat;
● Pământ și pietre;
● Ambalaje contaminate cu substanțe
periculoase;
● Ace de seringă și alte deșeuri medicale.

ATENȚIE!
Costul pentru golirile suplimentare este de
19 lei/golire pubela neagră de 120 litri.

INFORMARE
Calendarul campaniilor pentru colectarea
deşeurilor periculoase şi a deşeurilor
voluminoase va ﬁ adus la cunoştinţă cu minim
15 zile înaintea desfăşurării efective.
Pentru colectarea deşeurilor provenite din
construcţii şi desﬁinţări vă rugăm contactaţi
operatorul SOMA SRL la numărul de telefon
0269 988, email saliste@somasibiu.ro sau
la punctul de lucru din Sălişte, Calea
Amnaşului, nr. 12.
Colectarea deşeurilor se realizează cu
următoarele frecvenţe de colectare:
a) pentru deșeurile reziduale (pubela neagră),
colectarea este disponibilă săptămânal,
numărul de goliri prin aport voluntar ﬁind cel
prevăzut pentru ﬁecare tip de abonament în
parte;
b) pentru deșeurile reciclabile, frecvența de
colectare este lunară pentru sacul galben
(plastic/metal) și lunară pentru sacul albastru
(hârtie/carton).
*Notă: Golirea pubelei se face pe baza
aportului voluntar, adică pubela va ﬁ ridicată
doar dacă este prezentată la poartă în ziua
prevăzută pentru colectarea fracției reziduale,
dar serviciul de ridicare a deșeurilor reziduale
rămâne în continuare disponibil în ﬁecare
săptămână (52 săpt./an). Utilizatorii pot alege
oricare săptămâni din an în care prezintă la
ridicare pubela pentru deșeuri reziduale, fără
ca acest lucru să genereze costuri
suplimentare, atât timp cât numărul de ridicări
nu îl depășește pe cel prevăzut de tipul de
pachet de servicii de salubrizare alocat.
Persoanele juridice pot opta între pachetul
opţional, cu 3 goliri/lună(36 goliri/an) pubela
neagră pentru deşeuri reziduale si pachetul
săptămânal cu 4 goliri/lună(52 goliri/an)
pubela neagră pentru deşeuri reziduale.
Persoanele juridice care beneﬁciază de
recipienţi de volum mare (1100 litri) vor plăti
100 lei/golire recipient de 1100 litri.

