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COLECTAREA SELECTIVA A DESEURILOR IN COMUNA SEICA MARE
1. INTRODUCERE
Din 1 noiembrie 2016 vor colecta selectiv deseurile din propriile gospodării, separând hârtia,
cartonul, sticla, metalul, plasticul, deseurile reziduale si cele biodegradabile. De la data mentionată va intra în
vigoare noul sistem de gestionare a deseurilor în localitatile Comunei Seica Mare care, pe lângă colectarea
selectivă, presupune amenajarea de noi platforme pentru amplasarea iglu-urilor si eurocontainerelor, dar si
modificări în plata acestui serviciu. Acest nou sistem este administrat de Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitară Eco Sibiu si finantat din fonduri structurale. Primăria Seica Mare este membră a acestei
Asociatii, alături de celelalte primării din judet. Firma responsabilă cu colectarea si transportul acestor deseuri
în comuna SeicaMare este Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară si SC ECO – SAL SA Medias.
2. INFORMATII PENTRU PERSOANELE FIZICE
Colectarea selectiva a deseurilor se va face prin depozitarea in containere speciale, pe tipuri de
deseuri, astfel - in containerele albastre – deseurile de hartie si carton
- in containerele galbene – deseurile din platic si deseurile metalice
- in containerele verzi - deseurile din sticla
Frecventa de colectare a deseurilor menajere reziduale va fi saptamanala.
Nu se vor colecta din poarta in poarta deseurile biodegrdabile. Acestea for fi depozitate in
compostoarele de culore neagra ce a fost distribuite anterior / se va continua distribuirea catre dvs.
Deseurile menajere din zonele de blocuri vor fi depozitate in pubele mari, tip eurocontainere.
3. CONTRAVALOAREA SERVICIULI DE COLECTARE A DESEURILOR MENAJERE
3.1. PENTRU PERSOANE FIZICE
Dupã depunerea declaratiei de impunere în care persoanele fizice au scris componenta familiei, iar
persoanele juridice au înscris tipul de Seica Mare va face calculul în baza acestei declaratii si va emite decizii de
impunere pe care le va trimite prin postã.
Cuantumul taxei de salubrizare pt anul 2016 este de 3.50 lei/ persoană / lună.

Taxa se va calcula începând cu data de 1 noiembrie 2016. Aceasta poate fi achitată la
caseria Biroul Impozite si Taxe Locale sau prin virament bancar in contul Comunei Seica Mare nr
RO92TREZ57721360206XXXXX, cu mentionarea obligatorie a beneficiarului sumei.
Termenul de achitare a taxei – 15 decembrie 2016
Anul 2016 este primul an de aplicare a noii taxe si de aceea, prin exceptie, termenul limitã de platã a taxei
aferente lunilor noiembrie si decembrie este 15 decembrie. În anii urmãtori, taxa se va plãti trimestrial, adicã
termenele de platã vor fi urmãtoarele: 16 ianuarie, 17 aprilie, 17 iulie, 16 octombrie.
Dacă taxa nu va fi plătită, sau va fi plătită cu întârziere, se vor percepe majorările de întârziere
prevăzute de Codul de Procedură Fiscală de 1% din suma datorată/lună.
3.2. PENTRU PERSOANE JURIDECE
- Cuantumul taxei de salubrizare este de 372 lei/tonă de deseuri colectate (TVA inclus).
4. DECLARATIILE DE IMPUNERE
Declaratiile de impunere vor fi distribuite beneficiarilor serviciului de salubritate, sau pot fi
descarcate de pe site-ul Comunei Seica Mare: http://www.seicamare.ro.
Desemenea aceste declaratii de impunere pot fi depuse si la adresa de posta electronica a Comunei
Seica Mare: primariaseicamare@yahoo.com.
(1) În vederea calculării taxei speciale de salubrizare, beneficiarii serviciului au obligaţia depunerii
Declaraţiei de impunere, dată pe proprie răspundere, conform Anexei 1, până la data de 28.10.2016.

(2) Utilizatorii casnici care sunt proprietari de imobile cu destinatie locuintă de pe teritoriul administrativ
al comunei Seica Mare, au obligatia depunerii declaratiei pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de
salubrizare (Anexa 1). Declaraţia se depune pentru fiecare unitate locativă deţinută, fie că este locuită de
proprietar, fie că este închiriată altor persoane fizice.
(3) În cazul imobilelor proprietatea persoanelor fizice, care sunt închiriate persoanelor juridice, obligatia
de a declara si a achita taxa de salubrizare revine proprietarului imobilului. Se va depune Declaraţia de
impunere (Anexa 2) pentru fiecare unitate locativă deţinută. In plus, se va depune si Anexa 4 pentru fiecare
persoană juridică care a închiriat.
(4) În cazul imobilelor proprietatea persoanelor juridice, care sunt închiriate persoanelor fizice, obligaţia
de a declara şi achita taxa de salubrizare revine proprietarului imobilului. Se va depune Declaraţia (Anexa 3)
pentru fiecare imobil.
(5) In cazul imobilelor proprietate de stat/ comunei Seica Mare, locuite de persoane fizice, obligaţia de
a declara şi achita taxa de salubrizare revine chiriaşilor imobilului. Se va depune Declaraţia conform Anexei 1
(6) Pentru imobilele care sunt locuite temporar (case de vacanta, etc) si nu sunt imobile de domiciliu sau
resedintă, obligatia de a declara revine proprietarului, taxa lunara fiind calculată luându-se în considerare 1
singură persoană. Declaraţia se depune pentru fiecare unitate locativă deţinută.
(7) Utilizatorii non-casnici (proprietari de imobile, sau care au sediul/ punctele de lucru in imobile
inchiriate de la alte persoane juridice) au obligatia depunerii declaratiei pentru stabilirea cuantumului taxei
speciale de salubrizare (Anexa 4) pentru sediul şi toatepunctele de lucru în care desfăsoară activităti (economice
sau de altă natură) pe teritoriul administrativ comunei Seica Mare. Declaraţia se depune pentru fiecare imobil.
(8) Obligatia depunerii Declaratiei de impunere pentru stabilirea cuantumului taxei si a achitării acesteia
revine reprezentantului legal al persoanei juridice.
(9) Declaratiile pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare se depun în 2 exemplare
însotite de copie după actul de identitate/de înfiintare, la Directia/Compartimentul Taxe si Impozite din cadrul
Primăriei municipiului/orasului/comunei pe raza căreia persoanele fizice/juridice au domiciului/resedinta/
sediul/detin proprietatea.
(10) Ca urmare a depunerii declaratiei, beneficiarii serviciului, conform art. 2, vor primi de la Primarie
decizie de impunere în care se va specifica valoarea taxei de salubrizare datorată pentru anul în curs. Valoarea
taxei de salubrizare se va publica la sediul Primăriei, pe site-ul acesteia.
(11) În cazul neprimirii deciziei de impunere până la finele primului trimestru, obligatia de plată subzistă,
utilizatorii casnici si non-casnici având obligatia de a consulta site-ul/avizierul primăriei pe raza căruia au
domiciului/resedinta/detin proprietatea, au sediul sau punctul de lucru.
(12) Declaratiile pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare pot fi modificate, la cerere, pe
parcursul anului prin depunerea unor declaratii rectificative, întocmite conform Anexelor 5-8
(13) Declaratiile rectificative se depun în termen de 30 de zile de la data aparitiei oricărei modificări a
datelor declaratiei initiale urmând ca modificarea taxei de salubrizare să se efectueze în maxim 30 zile
calendaristice de la data depunerii declaratiei rectificative.
Ce se întâmplã dacã nu depuneti declaratia?
- Dacă o persoană fizică nu depune declaratia, taxa se va stabili din oficiu, calculându-se patru persoane
pentru fiecare locuintă.
- Dacă o persoană juridică nu depune declaratia, taxa se va stabili din oficiu, estimând o cantitate anuală de
deseuri generate de 12 tone/an.
Stabilirea din oficiu a taxei speciale de salubrizare se face prin emiterea unor decizii de impunere
emise în conditiile codului de procedura fiscala.
5. MODUL DE SELECTARE
Deseurile municipale care vor fi colectate si transportate de cãtre operatorul de salubrizare, SC ECO-SAL
SRL Medias, sunt: deseurile reciclabile si deseurile reziduale. În afara acestora mai existã si fluxurile speciale
de deseuri - deseurile care se genereazã în gospodãrie si care pot fi încadrate sau nu în categoria deseurilor
municipale. Acestea necesitã o gestionare separatã.
Deseurile reciclabile - deseuri care, în urma unor procese suferite, pot constitui materie primã într-un
proces de productie pentru obtinerea produsului initial sau pentru alte scopuri.
a. Deseurile reciclabile se colecteazã pe trei tipuri / fractii: - Hârtie si carton;
- Plastic si metal;
- Sticlã
ALBASTRU (pubele, containere sau iglu) - Hârtie si Carton. Se colecteazã deseuri în general curate, de
exemplu: ziare, reviste, cãrti, caiete, agende, hârtie de împachetat, cartoane de ouã, pliante, cartoane curate (de
la mâncare, cosmetice, îmbrãcãminte), tuburi de la prosoapele de bucãtãrie din hârtie si de la hârtia de toaletã,

etc. NU se colecteazã servetele de hârtie folosite, scutece si tampoane, ambalaje de hârtie sau carton foarte
murdare
GALBEN (pubele, containere sau iglu) - Plastic si metal. Se colecteazã deseuri care nu contin urme de
substante periculoase, orice ambalaj de plastic (de la mâncare sau cosmetice, de la îmbrãcãminte sau
încãltãminte), pungi, folii de plastic, sticle de plastic, jucãrii, cutii, ligheane, ghivece, cutii de conserve, doze de
bãuturi, folie de aluminiu, tuburi de spay, etc. Toate ambalajele trebuie golite de continut înainte de a fi
aruncate. Nu este necesarã spãlarea acestora. NU se colecteazã cutii de vopsea, diluanti sau alte substante
chimice periculoase, baterii uzate, deseuri medicale (de exemplu seringi folosite), deseuri electrice.
VERDE (pubele, containere sau iglu) – Sticlã. Se colecteazã ambalaje de sticlã de orice culoare, care nu
pot fi returnate (sticle de bere, vin, bãuturi spirtoase sau rãcoritoare), ambalaje de sticlã de la produse cosmetice
( sticle de parfum). NU se colecteazã resturi de sticlã ( de exemplu de la un geam spart ) sau de ceramicã (de
exemplu : farfurii sparte), becuri sau neoane, ambalaje contaminate cu substante periculoase, etc. Nu este
necesarã spãlarea ambalajelor înainte de a fi aruncate!
b. Deseuri Biodegradabile – deseuri care suferã descompuneri anaerobe sau aerobe. Se colecteazã (in
compostorul ce-l detineti) resturi de mâncare gãtitã, coji si resturi de fructe si legume, resturi de carne, inclusiv
oase, coji de ouã sau de nuci, resturi de produse lactate (brânzã, iaurt, smântânã, etc), pliculete de ceai folosite,
zat de cafea, resturi de pâine si produse de patiserie, produse alimentare expirate. NU se colecteazã ambalaje,
lichide (ulei rãmas de la gãtit, lapte, supã, etc), mucuri de tigarã, etc. Deseurile biodegradabile colectate
separat nu se transmit operatorului de salubritate. Este foarte important ca ele sã fie colectate separat în
mod corect.
c. NEGRU (pubele sau containere) - Deseuri Reziduale – Deseuri care nu au putut fi colectate nici la
deseuri reciclabile, nici la biodegradabile. Se colecteazã în recipiente de culoare neagra. Se colecteazã deseuri
precum: scutece de unicã folosintã sau tampoane, reziduuri de la animalele de casã, continutul sacului de la
aspirator, mucuri de tigarã, servetele sau ambalaje murdare, cioburi, veselã de unicã folosintã foarte murdarã,
etc. NU se colecteazã deseuri precum: pãmânt sau pietre, ambalaje contaminate cu substante periculoase,
deseuri medicale, etc.
Numai aceste deseuri sunt colectate cu ritmicitate saptamanala de la dvs .
d. Fluxuri speciale sunt acele deseuri ce necesitã o gestionare separatã:
Deseuri periculoase menajere includ: solventi, acizi, baze, (ingrediente ale produselor chimice de
curãtare folosite în gospodãrie), pesticide, uleiuri si grãsimi ce contin substante chimice periculoase, vopsea,
adezivi, detergenti cu continut de substante periculoase, medicamente citotoxice si citostatice, etc. Colectarea
acestor deseuri se va face în puncte fixe, dupã un program stabilit în timp util, cu ajutorul masinilor specializate
(hazmobile). Atât programul de colectare, cât si punctele de stationare a masinii vor fi comunicate în timp util.
Deseuri de echipamente electrice si electronice, de exemplu: tuburi fluorescente si alte deseuri cu
continut de mercur, echipamente cu continut de clorofluorocarburi, echipamente electrice si electronice casate.
Aceste deseuri vor fi gestionate de alte sisteme decât serviciul de salubrizare al Comunei Seica Mare.
Colectarea acestor deseuri se poate face gratuit, prin transp.la punctul de colectare ce va fi organizat in cel mai
scurt timp.
Deseuri voluminoase – acele deseuri municipale solide de diferite proveniente, care, datoritã
dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obisnuite de colectare si necesitã o tratare diferentiatã fatã de
acestea, din punct de vedere al preluãrii si transportului. De exemplu: mobilier, covoare, saltele, etc. Colectarea
acestor tipuri de deseuri se va realiza prin intermediul campaniilor de colectare organizate si anuntate de SC
ECO-SAL SA medias, cu o frecventã minimã trimestrialã sau în sistem „la cerere" în urma apelurilor telefonice
ale cetãtenilor, institutiilor publice si operatorilor economici.
Deseuri de constructii si demolãri – deseurile rezultate în urma demolãrii sau construirii clãdirilor, a
altor structuri de obiective industriale sau civile, de exemplu: beton, cãrãmizi, tigle si materiale ceramice, lemn,
sticlã, materiale plastice, deseuri metalice; toate acestea cu sau fãrã continut de substante periculoase, cabluri cu
sau fãrã continut de ulei, gudron sau alte substante periculoase. Colectarea acestui tip de deseuri se va face
separat, în containere standardizate acoperite, Tansportul acestor tipuri de deseuri se va face de catre proprietar
in punctele stabilite de Primaria Seica Mare
VA RUGAM SA SELECTATI SI SA DEPOZITATI CU REPONSABILITATE
DESEURILE RECICLABILE SI MENAJERE.
PRIMARIA SEICA MARE

