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REGULAMENTUL  

PRIVIND COLECTAREA DEȘEURILOR 

MENAJERE ȘI RECICLABILE 

DE LA PERSOANE JURIDICE 

de către operatorul  

S.C. CLB TRANSRUT SRL  
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SECŢIUNEA 1 
DISPOZIŢII GENERALE 

 
ART.1 
(1) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind gestionarea deşeurilor menajere și 

reciclabile colectate de la persoane juridice din aria U.A.T. Budila, condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru 
gestionarea acestor tipuri de deşeuri în condiţii de siguranţă şi protecţie a mediului, creşterea gradului de 
valorificare şi reciclare a acestora, precum şi reducerea cantităţiide deșeuri menajere și creșterea gradului de 
colectare selectivă 

(2) Prezentul regulament s-a întocmit cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind 
gestionarea deşeurilor. 

 
SECŢIUNEA 2 

TIPURI DE DEŞEURI GENERATE DE PERSOANE JURIDICE 
 

ART.2  
(1)Deşeurile menajere sunt resturile alimentare și resturile organice generate de personalul care 

desfășoară activitatea în cadrul societății și deșeurile nereciclabile rezultate în urma activității de producție 
(2) Deșeurile reciclabile sunt deșeurile care trebuie colectate separat și reintroduse in circuitul economic, 

respectiv hârtie, carton, plastic, pet, folie, sticlă, lemn, metal, aluminiu 
 

 
SECŢIUNEA 3 

PLAN GESTIONARE DEŞEURI MENAJERE ȘI RECICLABILE 

ART.3 Toate persoanele juridice din aria U.A.T. Budila, au obligația să încheie contract cu operatorul 
de salubritate SC CLB TRANSRUT SRL 

ART.4 Toate persoanele juridice din aria U.A.T. Budila, au obligația să colecteze deșeurile separat și să 
predea în integralitate deșeurile atât cele menajere, cât și cele reciclabile operatorului de salubritate SC CLB 
TRANSRUT SRL. 

ART.5 Operatorul de salubritate SC CLB TRANSRUT SRL va emite factura lunar fiecărei persoane 
juridice în baza bonurilor de confirmare a deșeurilor menajere, la tariful aprobat de Consiliul Local Budila, În 
cazul în care agentul economic refuză să confirme bonul de ridicare sau nu predă operatorului de salubritate, în 
integralitate deșeurile, operatorul va emite factură pentru minim _______ mc/lună indiferent dacă persoana 
juridică predă sau nu această cantitate de deșeuri. 

ART.6 În cazul în care persoana juridică generează o cantitate mai mare de 0,5mc / lună, operatorul de 
salubritate SC CLB TRANSRUT SRL va cuba cantitatea de deșeuri generate în metri cubi indivizibili și va 
emite factura la cuantumul tarifului aprobat de Consiliul Local Budila, în baza bonurilor de confirmare emise. 

ART.7 În condițiile în care o persoana juridică colectează deșeurile selectiv corespunzător și predă în 
integralitate deșeurile reciclabile operatorului de salubritate SC CLB TRANSRUT SRL, acesta are posibilitatea, 
ca în luna respectivă, să aplice tariful minim la plata deșeurilor menajere, în contravaloarea a _______ mc/lună. 

 


