Anexa nr. 1 la Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Unităților Administrativ
Teritoriale din Județul Bacău, membre ADIS

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
Pentru serviciul public de salubrizare
Nr.
Crt.

Indicatori de
performanta

Unitate
masura

Valoare

PENALIZARE
si modalitate
de aplicare

1.

INDICATORI DE PERFOMANTA GENERALI

1.1

Contractarea serviciilor de colectare şi transport deseuri.

1.1.1

Numarul anual de
contracte incheiate
raportat la numarul de
solicitari scrise si
justificate din partea
utilizatorilor non-casnici

%

100

1.1.2

Numarul anual de
contracte incheiate
raportat la numarul de
solicitari scrise si
justificate, pentru
activitatile neprogramate

%

100

1.1.3

Procentul anual de
contracte de la punctul
1.1.1 încheiate în mai
puţin de 20 de zile

%

75

indicator

*

*

*

*

primul
an

anii

anii

2-4

5-8

1.1.4

Numarul de cetateni
(gospodării) acoperiti de
serviciu de salubrizare
raportat la numarul de
cetateni (gospodării) din
aria de deservire

%

80

85

95

*

1.1.5

Numarul de contracte
incheiate cu utilizatorii
non-casnici raportat la

%

80

90

95

*
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Catre
cine se
plateste

Nr.
Crt.

Indicatori de
performanta

Unitate
masura

Valoare

PENALIZARE
si modalitate
de aplicare

%

2019 2020 2021

2022

5

20

indicator

Catre
cine se
plateste

numarul total al acestor
utilizatori.
1.1.6

Rata de implementare a
instrumentului economic
„platește pentru cât
arunci” pentru deșeurile
menajere- Populația care
solicită și pentru care se
aplică instrumentul
economic „platește
pentru cât arunci”
raportat la populația
totală din aria de delegare
(%)

10

15

1.2

Masurarea şi gestiunea cantitatii serviciilor prestate

1.2.1

a) Numarul de notificari
privind repararea
/inlocuirea recipientilor bunuri proprii - pentru
precolectarea deşeurilor
rezolvat în 72 ore,
raportat la numarul total
de solicitari privitor la
recipientii bunuri proprii
în decurs de un an

%

b) Numarul de notificari
privind repararea
recipientilor - bunuri de
retur - pentru
precolectarea deşeurilor
rezolvat în 72 ore,
raportat la numarul total
de solicitari privitor la
recipientii bunuri de retur
în decurs de un an

%
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80

83

86

89

an
1

anii

anii
4-5

Anii an
8
6-7

80

83

86

89

an
1

anii

anii
4-5

Anii an
8
6-7

2-3

2-3

90

90

**

*

*

*

*

Nr.
Crt.

Indicatori de
performanta

1.2.2

Numarul anual de sesizari %
din partea
reprezentantilor Garzii de
mediu raportat la numarul
total de sesizari din
partea autoritatilor
centrale şi locale, pentru
activitatea de colectare şi
transport

1.2.3

1.2.4

1.2.5

PENALIZARE
si modalitate
de aplicare

Catre
cine se
plateste

10

*

*

Numarul anual de sesizari %
intemeiate din partea
autoritatilor de sanatate
publica raportat la
numarul total de sesizari
din partea autoritatilor
centrale şi locale, pentru
activitatea de colectare şi
transport

10

*

*

Penalitati contractuale
totale aplicate de
autoritatile administratiei
publice locale, raportate
la valoare prestatiei
activitatii de colectare şi
transport în decurs de un
an

%

10

*

Cantitatea de deșeuri
reciclabile municipale
colectate separat în aria
de delegare raportat la
cantitatea totală generată
de deșeuri reciclabile
municipale (%)

%

40% pentru anul 2019

Pentru ținta de
40 %, se aplică
anual
următoarele
penalităţi pentru
următoarele
procente de
deseuri
reciclabile
colectate
separat:

Cantitatea de deseuri de
hartie, metal, plastic si
sticla din deseurile
municipale, colectate
separat, ca procentaj din
cantitatea totala generate
de deseuri de
hartie,metal,plastic si
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Unitate
masura

Valoare
indicator

•

20% sau
mai puțin
deșeuri
reciclabile

ADIS

Nr.
Crt.

Indicatori de
performanta

Unitate
masura

Valoare
indicator

PENALIZARE
si modalitate
de aplicare

sticla din deseurile
municipale colectate
separat, ca procentaj din
cantitatea totala generate
de deseuri de hartie
metal, plastic si sticla din
deseurile municipale

colectate
separat:
penalitate
6% din
Valoarea
Anuală a
Contractului
(VAC)

Cantitatea de deseuri de
hartie, metal, plastic si
sticla din deseurile
municipale, colectate
separate reprezinta
cantitatea acceptata intrun an calendaristic de
catre statia/statiile de
sortare.
Cantitatea totala generate
de deseuri de hartie,
metal, plastic si sticla din
deseurile municipale se
calculeaza pe baza
determinarilor de
compozitie realizate de
catre operatorul de
salubrizare. In lipsa
determinarilor de
compozitie a deseurilor
municipale,cantitatea
deseurilor de hartie,
metal, plastic si sticla din
deseurile municipale se
considera a fi 33%.
Pentru anii următori,
cantitatea totală generată
de deșeuri reciclabile
municipale în aria de
delegare se calculează pe
baza determinărilor de
compoziție realizate de
către operatorul de
colectate si transport
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50% pentru anul 2020

•

20% - 30%
deșeuri
reciclabile
colectate
separat:
penalitate
4% din
VAC

•

30% - 40%
deșeuri
reciclabile
colectate
separat:
penalitate
2% din
VAC

•

40% sau
mai mult,
deseuri
reciclabile
colectate
separat nu
se aplica
penalitate

Pentru ținta de
50 %, se aplică
anual
următoarele
penalităţi pentru
următoarele
procente de
deseuri
reciclabile

Catre
cine se
plateste

Nr.
Crt.

Indicatori de
performanta

Unitate
masura

Valoare
indicator

PENALIZARE
si modalitate
de aplicare
colectate
separat:
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•

30% sau
mai puțin
deșeuri
reciclabile
colectate
separat:
penalitate
6% din
Valoarea
Anuală a
Contractului
(VAC)

•

30% - 40%
deșeuri
reciclabile
colectate
separat:
penalitate
4% din
VAC

•

40% - 50%
deșeuri
reciclabile
colectate
separat:
penalitate
2% din
VAC

•

50% sau
mai mult,
deseuri
reciclabile
colectate
separat nu
se aplica
penalitate

Catre
cine se
plateste

Nr.
Crt.

Indicatori de
performanta

Unitate
masura

Valoare
indicator

PENALIZARE
si modalitate
de aplicare

60% începând cu anul 2021 Pentru ținta de
60 % care
trebuie atinsă
începând cu
anul 2021, se
aplica anual
următoarele
penalităţi pentru
urmatoarele
procente de
deșeuri
reciclabile
colectate
separat:
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•

30% sau
mai puțin
deșeuri
reciclabile
colectate
separat:
penalitate
8% din
Valoarea
Anuală a
Contractului
(VAC)

•

30% - 40%
deșeuri
reciclabile
colectate
separat:
penalitate
6% din
VAC

•

40% - 50%
deșeuri
reciclabile
colectate
separat:
penalitate

Catre
cine se
plateste

Nr.
Crt.

Indicatori de
performanta

Unitate
masura

Valoare
indicator

PENALIZARE
si modalitate
de aplicare
4% din
VAC
•

50% - 60%
deșeuri
reciclabile
colectate
separat:
penalitate
2% din
VAC

•

60% sau
mai mult,
deseuri
reciclabile
colectate
separat nu
se aplica
penalitate

70% incepand cu anul
2022

Pentru ținta de
70 % care
trebuie atinsă
pentru anii
(2022-2025) se
aplică
următoarele
penalităţi pentru
urmatoare
procente de
deșeuri
reciclabile
colectate
separat:

•
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30% sau
mai puțin
deșeuri
reciclabile
colectate
separat:

Catre
cine se
plateste

Nr.
Crt.

Indicatori de
performanta

Unitate
masura

Valoare
indicator

PENALIZARE
si modalitate
de aplicare
penalitate
20% din
Valoarea
Anuală a
Contractului
(VAC)
•

30% - 40%
deșeuri
reciclabile
colectate
separat:
penalitate
15% din
VAC

•

40% - 50%:
penalitate
10% din
VAC

•

50% - 60%
deșeuri
reciclabile
colectate
separat:
penalitate
8% din
VAC

60% - 70%
deșeuri
reciclabile
colectate
separat:
penalitate 4%
din VAC
•
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70% sau
mai mult,
deseuri
reciclabile
colectate
separat nu

Catre
cine se
plateste

Nr.
Crt.

Indicatori de
performanta

Unitate
masura

Valoare
indicator

PENALIZARE
si modalitate
de aplicare

Catre
cine se
plateste

se aplica
penalitate

1.2.6

1.2.7

Cantitatea totala de
deseuri provenite din
locuinte, generate de
activitati de
reamenajare si
reabilitare interioara
si/sau exterioara a
acestora, predate
pentru
reutilizare,reciclare si
alte operatiuni de
valorificare materiala,
inclusiv operatiuni de
umplere, rambleiere,
direct sau prin
intermediul unei statii
de transfer ca procentaj
din cantitatea de
deseuri provenite din
locuinte, generate de
activitati de
reamenajare si
reabilitare interioara
si/sau exterioara a
acestora colectate (%)

%

Cantitatea totala de
deseuri periculoase
menajere transmise spre
tratare /eliminare
raportata la cantitatea
totala de deseuri
periculoase menajere
colectate in decurs de un
an.

%
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55% in anul 2019

**

70% in anul 2020

100

*

*

Nr.
Crt.

Indicatori de
performanta

PENALIZARE
si modalitate
de aplicare

Catre
cine se
plateste

100

*

*

%

100

*

*

1.2.10 Cantitatea totala de
deseuri colectate din
locurile neamenajate,
raportata la cantitatea
totala de deseuri colectate
în decurs de un an.

%

2

*

1.2.11 Numarul de reclamatii
justificate privind
calitatea serviciului de
colectare şi transport a
deşeurilor reciclabile, la

%

95

*

1.2.8

Unitate
masura

Valoare

%

indicator

Cantitatea totala de
deşeuri de echipamente,
electrice şi electronice
colectata de la populatie
şi predata la producatori
sau organizatii colective
în vederea
tratarii/valorificarii
raportata la cantitatea
totala de deşeuri de
echipamentele electrice şi
electronice colectata de la
populatie în decurs de
un an.

1.2.9

Cantitatea de deseuri
voluminoase colectate
separat trimise la tratare/
valorificate raportata la
cantitatea totala de
deseuri voluminoase
colectate în decurs de un
an
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*

Nr.
Crt.

Indicatori de
performanta

Unitate
masura

Valoare

PENALIZARE
si modalitate
de aplicare

Catre
cine se
plateste

1.2.12 Numarul de reclamatii
lunare, justificate privind
calitatea serviciului de
colectare şi transport a
deşeurilor reciclabile,
raportat la numarul total
de reclamatii privind
calitatea activitatii de
colectare şi transport,
care au fost rezolvate în
mai putin de doua zile
calendaristice.

%

50

*

*

1.2.13 Numarul de reclamatii
justificate rezolvate lunar
privind calitatea
serviciului de colectare şi
transport a deşeurilor
reziduale, raportat la
numarul total de
reclamatii privind
calitatea activitatii de
colectare şi transport, pe
categorii de utilizatori

%

95

*

*

1.2.14 Numarul de reclamatii
justificate privind
calitatea serviciului de
colectare şi transport a
deşeurilor reziduale,
raportat la numarul total
de reclamatii privind
calitatea activitatii de
colectare şi transport,
care au fost rezolvate în
mai putin de doua zile

%

50

*

*

indicator

care s-a raspuns în
termen legal, raportat la
numarul total de
reclamatii privind
calitatea activitatii de
colectare şi transport în
decurs de un an.
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Nr.
Crt.

Indicatori de
performanta

Unitate
masura

Valoare

PENALIZARE
si modalitate
de aplicare

Catre
cine se
plateste

1.2.15 Numarul de reclamatii
justificate rezolvate
semestrial privind
calitatea serviciului de
colectare şi transport a
deşeurilor voluminoase,
raportat la numarul total
de reclamatii

%

95

*

*

1.2.16 Numarul de reclamatii
rezolvate trimestrial
privind calitatea
serviciului de colectare şi
transport a deşeurilor
periculoase menajere,
raportat la numarul total
de reclamatii privind
calitatea activitatii de
colectare şi transport

%

95

*

*

1.2.17 Numarul de reclamatii
rezolvate privind calitatea
serviciului de colectare şi
transport a deşeurilor de
echipamente electrice şi
electronice, raportat la
numarul total de
reclamatii privind
calitatea activitatii de
colectare şi transport în
decurs de un an

%

95

*

*

10

*

*

indicator

calendaristice în decurs
de un an.

Depozit de deseuri nepericuloase Bacau
1.2.18 Numarul anual de sesizari %
din partea autoritatilor de
sanatate publica raportat
la numarul total de
sesizari din partea
autoritatilor centrale si
locale, pentru activitatea
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Nr.
Crt.

Indicatori de
performanta

Unitate
masura

Valoare

PENALIZARE
si modalitate
de aplicare

Catre
cine se
plateste

1.2.19 Numarul de sesizari
rezolvate trimestrial
privind calitatea operarii
depozitului Bacau,
raportat la numarul total
de reclamatii privind
calitatea operarii
depozitului Bacau

%

95

*

*

1.2.20 Penalitati contractuale
totale aplicate de
autoritatile administratiei
publice locale, raportate
la valoarea prestatiei
activitatii de operare a
depozitului Bacau in
decurs de un an

%

10

*

*

1.2.21 Numarul de sesizari din
partea reprezentatilor
garzii de mediu raportat
la numarul total de
sesizari din partea
autoritatilor centrale si
locale pentru activitatea
de operare a depozitului
Bacau in decurs de un an.

%

10

*

*

1.2.22 Gradul de compactare Operatorul va asigura
un grad de compactare
cât mai mare posibil al
deşeurilor în depozitul
de deşeuri(tone/m3)

tone/m3 Minim

Se aplică o
penalitate de
10.000 Lei în
cazul unui grad
de compactare
mai mic de 0,9
tone/m3 calculat
pe baza
cantităţii de
deşeuri
depozitate şi
creşterea
volumului
deşeurilor,

ADIS

indicator

de operare a depozitului
Bacau in decurs de un an
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0,9

Nr.
Crt.

Indicatori de
performanta

Unitate
masura

Valoare
indicator

PENALIZARE
si modalitate
de aplicare

Catre
cine se
plateste

calculat la
sfârșitul fiecărui
an calendaristic
1.2.23 Colectarea şi tratarea
levigatului şi a gazului
de depozit -Operatorul
va asigura funcţionarea
sistemelor de colectare,
transport și tratare a
levigatului şi a gazului
de depozit în
conformitate cu
cerințele stabilite de
autoritatea competentă
de mediu prin
Autorizația integrată de
mediu

%

100

Se aplică o
penalitate de
5.000 Lei în caz
de
neconformitate
la 3 luni de la
primirea unei
Notificări din
partea
Delegatarului
sau a Autorității
de mediu, şi,
ulterior o
penalitate de
5.000 Lei la
sfârşitul fiecărei
luni următoare
până când
sistemele devin
conforme cu
cerinţele din
Notificare

ADIS

1.2.24 Acoperire deşeuri
(acoperirea periodică) Operatorul va asigura
că deşeurile depozitate
la depozitul de deşeuri
sunt acoperite periodic,
in conformitate cu
prevederile Autorizației
integrate de mediu

%

100

Se aplică o
penalitate de
5.000 Lei
pentru fiecare
caz de
neconformitate
menționat în
Notificarea din
partea
Delegatarului
sau a Autorității
de mediu (ca
urmare a unei
inspecții sau
verificări)

ADIS

Statie de sortare, compostare si transfer
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Nr.
Crt.

Indicatori de
performanta

PENALIZARE
si modalitate
de aplicare

Catre
cine se
plateste

1.2.25

Numarul anual de
%
sesizari din partea
reprezentatilor garzii de
mediu raportat la numarul
total de sesizari din
partea autoritatilor
centrale si locale pentru
activitatea de operare a
statiilor de compostare,
sortare si transfer

10

*

*

1.2.26 Numarul anual de sesizari %
din partea autoritatilor de
sanatate publica raportat
la numarul total de
sesizari din partea
autoritatilor centrale si
locale, pentru activitatea
de operare a statiilot de
compostare, sortare si
transfer

10

*

*

1.2.27 Numarul anual de sesizari %
rezolvate privind
calitatea operarii statiilor
de compostare, sortare si
transfer, raportat la
numarul total de
reclamatii privind
calitatea operarii statiilor
de compostare, sortare si
transfer.

95

*

*

1.2.28 Penalitati contractuale
totale aplicate de
autoritatile administratiei
publice locale, raportate
la valoarea prestatiei
activitatii de operare a
statiilor de compostare,
sortare si transfer, in
decurs de un an.

%

10

*

*

1.2.29 Eficienţă în operarea a
staţiilor de sortare -

%

75

Se va aplica
următorul

ADIS
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Unitate
masura

Valoare
indicator

Nr.
Crt.

Indicatori de
performanta
Cantitatea totală de
deşeuri trimise la
reciclare ca procent din
cantitatea totală de
deşeuri acceptate la
stațiile de sortare (%)

Unitate
masura

Valoare
indicator

PENALIZARE
si modalitate
de aplicare
sistem gradat
de penalizare în
caz de mai putin
de 75% deșeuri
reciclate anual:

Mai puţin de
5% deșeuri
reciclate anual:
penalitate 18%
din Valoarea
Anuala a
Contractului
aferentă
activității de
sortare (VAC
sortare)
5% - 15%
deșeuri reciclate
anual: p14% din
VAC sortare
16% - 25%
deșeuri reciclate
anual: 12% din
VAC sortare
26% - 35%
deșeuri reciclate
anual: 10% din
VAC sortare
36% - 45%
deșeuri reciclate
anual: 8% din
VAC sortare
46% - 55%
deșeuri reciclate
anual: 6% din
VAC sortare
56% - 65%
deșeuri reciclate
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Catre
cine se
plateste

Nr.
Crt.

Indicatori de
performanta

Unitate
masura

Valoare
indicator

PENALIZARE
si modalitate
de aplicare

Catre
cine se
plateste

anual: 4% din
VAC sortare
66% - 74%
deșeuri reciclate
anual: 2% din
VAC sortare
75% sau mai
mult deșeuri
reciclate anual:
nu se aplica
penalitati

1.2.30 Eficienţă în operarea a
staţiei de compostareCantitatea de deșeuri
trimisă la depozitare ca
procent din cantitatea
totală de deşeuri verzi
acceptată la stația de
compostare (%)

%

max.5

Pentru cantități
depozitate mai
mari de 5% din
cantitatea totală
de deşeuri verzi
acceptată la
stația de
compostare,
cuantumul
aferent taxei de
depozitare și a
tarifului de
depozitare este
plătit de către
operatorul
stației de
compostare din
profit

1.2.31 Stații de sortare deşeuri reciclate de
hârtie şi cartonCantitatea totală de
deşeuri de hârtie şi
carton (inclusiv deşeuri
de ambalaje) reciclată
anual ca procent din
cantitatea totală de
deşeuri de hârtie şi

%

Min. 75

**
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ADIS

Nr.
Crt.

Indicatori de
performanta

Unitate
masura

Valoare

%

Minim 75

**

1.2.33 Stații de sortare deşeuri de sticlăCantitatea totală de
deşeuri din sticla
(inclusiv deşeuri de
ambalaje) reciclată
anual ca procent din
cantitatea totală de
deşeuri de sticla
acceptată anual la stația
de sortare (%)

Minim 95

**

1.2.34 Stații de sortare –
valorificare energetică
Cantitatea de deșeuri
trimisă la valorificare
energetică ca procent
din cantitatea totală de
deşeuri acceptată la
stația de sortare (%)

Min. 3

**

1.2.35 Stația de compostare cantitatea de compost
produsă - Cantitatea de
deșeuri trimisă la

Minim 30

**

indicator

PENALIZARE
si modalitate
de aplicare

carton acceptată la
stația de sortare in anul
respectiv (%)
1.2.32 Stații de sortare deşeuri reciclate de
plastic şi metalCantitatea totală de
deşeuri din plastic şi
metal (inclusiv deşeuri
de ambalaje) reciclată
anual ca procent din
cantitatea totală de
deşeuri de plastic şi
metal acceptată anual la
stația de sortare (%)
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Catre
cine se
plateste

Nr.
Crt.

Indicatori de
performanta

Unitate
masura

Valoare

PENALIZARE
si modalitate
de aplicare

%

Minim 90

indicator

Catre
cine se
plateste

valorificare energetică
ca procent din
cantitatea totală de
deşeuri acceptată la
stația de sortare (%)1.2.36 Stația de compostare cantitatea de compost
valorificată- Cantitatea
totală de compost
valorificata anual ca
procent din cantitatea
totala de compost
produsa în stația de
compostare ăn anul
respectiv (%)

**

Facturarea si incasarea contravalorii prestatiilor
primul
an

anii
2-4

anii 5-8

75

80

1.2.37 Valoarea totala a
facturilor incasate de la
utilizatorii non-casnici
raportate la valoarea
totala a facturilor emise

%

70

1.2.38 Numarul de reclamatii
privind facturarea
raportat la numarul total
de utilizatori(utilizatori
casnici si utilizatori
noncasnici)

%

1.2.39 Procentul de reclamatii
de la punctul 1.2.37
rezolvate in mai putin de
10 zile
1.2.40 Procentul de reclamatii
de la punctul 1.2.37 care
s-au dovedit a fi
justificate
2

*

*

1

*

*

%

75

*

*

%

50

*

*

Indicatori de performanta garantati
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Nr.
Crt.

Indicatori de
performanta

Unitate
masura

2.1

Indicatori de performanta garantati prin licenta de prestare a serviciului

2.1.1

Numarul de sesizari
scrise privind
nerespectarea de catre
operatorul de colectare si
transport a obligatiilor
din licenta

nr.

0

*

*

2.1.2

Numarul de incalcari ale
obligatiilor operatorului
de colectare si transport
rezultate din analizele si
controalele organismelor
abilitate

nr.

0

*

*

2.1.3

Numarul de sesizari
scrise privind
nerespectarea de catre
operatorul instalatiilor de
gestionare a deseurilor a
obligatiilor din licenta

nr.

0

*

*

2.1.4

Numarul de incalcari ale
obligatiilor operatorului
instalatiilor de gestionare
a deseurilor rezultate din
analizele si controalele
organismelor abilitate

nr

0

*

*

2.2

Indicatori de perfomanta a caror nerespectare atrage penalitati conform contractului de delegare

Colectare si transport/operare
statii de
transfer/sortare/compostare

2.2.1

Numarul de notificari de
penalizare emise de catre
Concedent operatorilor
de colectare si
transport/operare a
statiilșor de compostare,
sortare si transfer, ca
urmare a acumularii de
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nr.

Valoare

PENALIZARE
si modalitate
de aplicare

indicator

anii1-5

anii
6-10

anii 1125

4

3

2

*

Catre
cine se
plateste

*

Nr.
Crt.

Indicatori de
performanta

Unitate
masura

Valoare

nr.

3

2

PENALIZARE
si modalitate
de aplicare

Catre
cine se
plateste

1

*

*

indicator

avertismente, pentru
deficientele mentionate in
caietul de sarcini care au
ca rezultat emiterea unei
notificari de penalizare

2.2.2

Numarul de notificari de
penalizare emise de catre
Concedent operatorilor
de colectare si
transport/operare a
statiilor de compostare,
sortare si transfer, pentru
deficientele majore
mentionate in caietul de
sarcini

Operare depozit de deseuri
nepericuloase Bacau
2.2.3

Numarul de notificari de
penalizare emise de catre
Concedent operatorului
depozitului de deseuri
Bacau, ca urmare a
acumularii de
avertismente, pentru
deficientele mentionate in
caietul de sarcini care au
ca rezultat emiterea unei
notificari de penalizare

nr.

5

4

3

*

*

2.2.4

Numarul de notificari de
penalizare emise de catre
Concedent operatorului
depozitului de deseuri
Bacau, pentru
deficientele majore
mentionate in caietul de
sarcini

nr.

3

2

1

*

*

3. Indicatori de performanta in sarcina UAT-urilor
3.1

Obiectivul global al
autorităților publice
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%

2019: minim 42%
(reciclare minim 35% si

***

Nr.
Crt.

Indicatori de
performanta
locale privind
reducerea cantităților
de deșeuri
municipale eliminate
prin depozitare:

Unitate
masura

Valoare
indicator

PENALIZARE
si modalitate
de aplicare

Catre
cine se
plateste

alte forme de valorificare
7%)
anul 2020: minim 60%
(reciclare minim 50% si
alte forme de valorificare
10%)

* conform contractelor de delegare a gestiunii incheiate de ADIS cu operatorii
** Datele sunt folosite in scopuri de monitorizare
*** conform art. 9 lit.p, OUG 196/2005 (actualizata)
Pentru UAT-urile exceptii de la serviciul de colectare si transport deseuri municipale (Comanesti,
Buhusi, Tg. Ocna, Helegiu, Slanic Moldova) precum si UAT municipiul Bacau si 22 comune invecinate
(zona ISPA) , penalitatile contractuale sunt stabilite de UAT-urile pe raza carora se desfasoara serviciul
, cu mentiunea obligativitatii respectarii indicatorilor cu penalitati din prezentul Regulament.
Astfel, dupa aprobarea Regulamentului , contractele UAT-urilor mentionate mai sus, vor fi aditionate
in conformitate cu noile prevederi.
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