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Consultare publică privind aprobarea tarifelor pentru activitățile serviciului de salubrizare în 

Județul Dolj 

 

În conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. (1) din Legea 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ aduce la 

cunoștința publică intenția aprobării tarifelor pentru activitățile serviciului de salubrizare în 

Județul Dolj. 

Tarif pentru operarea Stației de Sortare Craiova Mofleni – 29,36 lei/tonă 

Tarife aferente prestării serviciului pentru populație 

Tarif pentru colectarea separată şi transportul deșeurilor menajere reziduale –  230,64 lei/tona 

Tarif pentru colectarea separată şi transportul deșeurilor menajere reciclabile – 710,54 lei/tona 

Tarif pentru colectarea separată de la populație şi transportul deșeurilor biodegradabile - 

156,35 lei/tona 

Tarif pentru colectarea separată de la populație şi transportul deșeurilor periculoase din 

deșeurile menajere (cantități peste 20 kg) – 8,95 lei/kg 

Tarif campanii pentru colectarea separata si transportul deșeurilor periculoase din deșeuri 

menajere, cantități de pana la 20 kg – 7,37 lei/kg 

Tarif pentru colectarea separată şi transportul deșeurilor voluminoase, neasimilabile celor 

menajere, provenite de la populație (mobilier, covoare, obiecte mari de folosință îndelungată, 

altele decât deșeurile de echipamente electrice şi electronice etc.) – 221,93 lei/operație 

Tarif campanii pentru colectarea separata si transportul deșeurilor voluminoase neasimilabile 

celor menajere – 0,16 lei/kg 

Tarif pentru colectarea şi transportul deșeurilor similare reziduale generate de agenții 

economici / instituții, inclusiv deșeuri din piețe, deșeuri abandonate pe domeniul public şi deșeuri 

generate ocazional – 488,88 lei/tonă echivalent a 116,84 lei/mc 

Tarif   pentru   colectarea   si   transportul   deșeurilor   reciclabile   generate de agenți 

economici/instituții – 147,09 lei/tona echivalent a 11,77 lei/mc 

Tarif pentru colectarea şi transportul deșeurilor provenite din activități de reamenajare şi 

reabilitare interioară şi/sau a locuințelor –  124,38 lei/mc 

Tarif pentru colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora 

către unitățile de ecarisaj sau instalațiile de neutralizare – 340,03 lei/operație 

Tarife pentru operarea stației de transfer şi sortare Goicea 

Tarif pentru operarea stației de transfer – 92,04 lei/tona 

Tarif pentru operarea stației de sortare – 29,56 lei/tona 
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