DECLARAȚIE

Prin prezenta mă angajez să efectuez/realizez colectarea separată a deșeurilor din construcții
și demolări așa cum am precizat în comandă, în sensul că nu voi amesteca deșeurile din construcții
și demolări cu alte tipuri de deșeuri (menajere, vegetale, ambalaje, voluminoase, alte deșeuri
municipale și/sau din construcții).
În situația în care Operatorul de salubritate constată gestionarea necorespunzătoare a
deșeurilor din construcții și demolări îmi revine obligația de a achita contravaloarea deșeurilor
colectate în amestec la tariful de 372,33 lei/to .
În cazul în care refuz plata contravalorii deșeurilor, în condițile prevăzute la alineatul
precedent, Operatorul de salubritate are dreptul:
- să returneze deșeurile, cu obligația de a suporta cheltuielile de transport, la tariful de
5,72 lei/km;
sau, după caz:
- să refuze colectarea deșeurilor, cu obligația de a suporta cheltuielile de deplasare, la
tariful de 5,72 lei/km.

Datele cu caracter personal aflate în prezenta Cerere, vor fi prelucrate conform
Regulamentului GDPR nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora, respectiv atât
pentru obținerea temporară a unui container cât și pentru emiterea facturii către dumneavoastră.
Subsemnatul ………………………………

sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu

caracter personal.

Nume/prenume __________________
Data __________________

Semnătura

__________________

Cod: IL-PS-06-06-F1

COMANDĂ CONTAINER

Ediţia: 1
Revizia:2

Operator date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. cu nr. 30753/17.07.2018

Subsemnatul(a)_____________________________ CNP_________________________
tel._______________________________
Subscrisa _____________________________________________, J____/______/_____ CUI
_______________, tel._______________________________
solicit:
acordarea dreptului de folosinţă asupra unui container de 5 mc., cu asigurarea transportului la adresa:
localitatea____________________,

str._____________________________________,

nr.____,

bl.____,

scara____, pentru depozitarea deşeurilor.
Prin prezenta mă angajez să respect următoarele condiţii privind gestionarea deşeurilor:
- să achit tariful de închiriere – 19,19 lei/zi în cazul în care folosinţa containerului depăşeşte 48 h;
- să achit contravaloarea deșeurilor depozitate în container, după cum urmează:
beton: cod deșeu 17 01 01 – 112,30 lei/ to
asfalt: cod deșeu 17 03 02 – 112,30 lei / to
resturi de balast: 17 05 08 – 112,30 lei / to
cele de mai sus amestecate ( beton, asfalt, resturi de balast) – 112,30 lei / to
cărămidă: cod deșeu 17 01 02 – 112,30 lei / to
țiglă: cod deșeu 17 01 03 – 112,30 lei / to
cele de mai sus amestecate ( cărămidă, țiglă ) – 112,30 lei / to
amestecuri de beton, cărămizi, tiglă, materiale ceramice, inclusiv moloz, fără conținut de substanțe periculoase
–112,30 lei / to
vegetale din grădini: cod deșeu 20 02 01 – 422,72 lei / to
voluminoase:cod deșeu 20 03 06 ( mobilier, paturi, scaune, rame geamuri)/lemn – 372,33 lei / to
deşeuri municipale în amestec: cod deșeu 20 03 01 – 372,33 lei / to
tarif transport mărfuri în interiorul localităţii –5,72 lei / km
tarif transport mărfuri în exteriorul localităţii – 4,47 lei / km
Notă: - preţurile conţin TVA

