
  

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 146 din 30.06.2021 
 

JUDEȚUL NEAMȚ 
MUNICIPIUL ROMAN                                    
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN                 
 
 
 
 
 

REDEVENȚĂ ȘI TARIFE 
 

Redevența și tarifele aferente contractului de concesiune Delegarea prin 
concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare 
a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț sunt: 
 
1. Redevența: 

 

Redevența pe 8 ani 
(lei) 

Anul prestației 
serviciului  

Redevența 
trimestrială (lei)  

Redevența anuală 
(lei) 

 

 

 

6.020.393,07 

 

1 112.500 450.000 

2 112.500 450.000 

3 175.000 700.000 

4 175.000 700.000 

5 175.000 700.000 

6 250.000 1.000.000 

7 250.000 1.000.000 

8 255.098,27 1.020.393,07 

  

Redevența pe teren, pe 8 
ani (lei) 

Redevența pe teren, 
trimestrială (lei) 

Redevența pe teren, 
anuală (lei) 

28.853,14 901,66 3.606,64 

 
 
2. Tarifele aferente activităților prestate (fără TVA): 
a. Tarife pentru utilizatorii casnici din mediul rural (fără TVA) 

Reciclabil: - 703,91 lei/tonă // 2,23 lei/persoană/lună (colectare la platformă) 

 - 975,80 lei/tonă // 3,10 lei/persoană/lună (colectare la poartă) 

Rezidual: - 445,47 lei/tonă // 8,01 lei/persoană/lună (colectare la platformă) 

- 545,28 lei/tonă // 9,80 lei/persoană/lună (colectare la poartă) 

Tarif total Reciclabil + Rezidual (lei/persoană/lună): 

- 10,24 lei/persoană/lună (colectare la platformă) 

- 12,90 lei/persoană/lună (colectare la poartă) 

Penalizare: + 50% pentru nerespectarea colectării selective; 

 

b. Tarife pentru utilizatorii casnici din mediul urban (fără TVA) 

Reciclabil:  - 703,91 lei/tonă // 2,46 lei/persoană/lună (platformă/ poartă) 

Rezidual:  - 445,47 lei/tonă // 8,83 lei/persoană/lună (platformă/poartă) 



  

Tarif total Reciclabil + Rezidual (lei/persoană/lună): 

- 11,29 lei/persoană/lună (colectare la platformă/la poartă) 

Penalizare: + 50% pentru nerespectarea colectării selective; 

 

c. Tarife pentru utilizatorii non-casnici (fără TVA) 

Reciclabil:  - 703,91 lei/tonă (colectare urban/colectare la platformă rural) 

 - 975,80 lei/tonă (colectare din poartă în poartă rural) 

Rezidual:  - 445,47 lei/tonă (colectare urban/colectare la platformă rural) 

- 545,28 lei/tonă (colectare din poartă în poartă rural). 
 

NOTĂ: tarifele includ contribuția pentru economia circulară în valoare de 80 
lei/tonă, aplicabilă de la data de 01.01.2020 conform art. 9 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 
196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 
 
 


