
   SC SALCO SERV SA

TARIF, 
exclusiv 

TVA

TARIF, 
inclus TVA

T1 Deșeuri

Colectare separată și transport deșeuri de la populație
(rezidual și biodegradabil - frecvență minimă) lei/mc 89.37 106.35

T2

Colectare separată și transport deșeuri de la populație
(rezidual și biodegradabil - comenzi suplimentare)

lei/mc 147.56 175.60

T3

Colectare separată și transport deșeuri de la agenții
economici (rezidual și biodegradabil), care predau
reciclabile către SC SALCO SERV SA  lei/mc 132.75 157.98

T4

 Colectare separată și transport deșeuri de la agenții 
economici (rezidual și biodegradabil), care nu predau 
reciclabile către SC SALCO SERV SA  lei/mc 178.64 212.58
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T5
Colectare separată și transport deșeuri reciclabile de la 
populație lei/mc GRATUIT GRATUIT

T6

 Colectare separată și transport deșeuri reciclabile de 
la agenții economici lei/mc GRATUIT GRATUIT

T7
Colectare, transport și depozitare deșeuri vegetale 

lei/mc 126.87 150.98

T8
Colectare, transport și depozitare deșeuri din 
construcții și desființări lei/mc 163.87 195.00

T9
Colectare, transport și depozitare deșeuri voluminoase

lei/mc 247.99 295.11

T10
Colectare, transport și gestionat D.E.E.E.

lei/mc GRATUIT GRATUIT

T11
Colectare, transport și depozitare deșeuri abandonate 
încărcate manual lei/mc 188.18 223.93

T12
Colectare, transport și depozitare deșeuri abandonate 
încărcate mecanizat lei/mc 247.79 294.87

T13  Tarif diferențiat pentru ambalaje lei/tonă 763.16 908.52

T14
Domeniul 

public
Măturat stradal manual (mătură/aspirator)

lei/1000 mp 35.55 42.30

T15 Măturat stradal mecanizat lei/1000 mp 25.11 29.88

T16 Curățat rigole lei/1000 mp 172.02 204.70

T17 Întreținere stradală lei/1000 mp 12.40 14.75

T18 Stropit carosabil lei/1000 mp 16.80 19.99

T19 Spălat carosabil lei/1000 mp 32.19 38.31
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T20

Colectat - transportat-depozitat gunoi stradal la 
depozit FIN ECO (pietriș, nisip, deșeuri de la curățat 
rigole, deșeuri din măturat stradal)  - deșeu inert lei/mc 98.81 117.58

T22
Igienizare stradală (clorinare -Covid 19)

lei/buc 8279.82 9853.99

T23
 Spălat și dezinfectat coșuri stradale

lei/buc 5.77 6.87

T24

Spălat și dezinfectat euro containere și platforme de 
precolectare de pe domeniul public.

lei/buc 10.19 12.12

T25 Tuns gazon lei/mp 0.438 0.52

T26 Tuns gard viu lei/ml 0.98 1.17

T27
Toaletare, fasonare- arbori/pomi/copaci lei/m 

înălțime 40.32 47.98

T28 Deszăpezire
Îndepărtare manuală a zăpezii și poleiului 

lei/oră 34.13 40.61

T29
Împrăștierea manuală a materialului antiderapant

lei/oră 34.13 40.61

T30

Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și 
menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei și 
îngheț – auto-sărăriță - funcționare lei/oră 126.22 150.20
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T 31

Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și 
menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei și 
îngheț – auto-basculantă cu lamă  - funcționare lei/oră 164.6 195.87

T32

 Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și 
menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei și 
îngheț – tractor cu plug/lamă - funcționare lei/oră 87.61 104.25

T33

Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și 
menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei și 
îngheț – tractor cu sărăriță  - funcționare lei/oră 75.23 89.52

T34

Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și 
menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei și 
îngheț – auto-încărcător (buldo-excavator) - 
funcționare

lei/oră 81.29 96.74

T35

Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și
menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei și
îngheț – multi-car TREMO ( cu sărăriță sau lamă față) - 
funcționare

lei/oră 65.60 78.06
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T36

Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și
menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei și
îngheț – unimog cu sărăriță sau cu lamă  - funcționare

lei/oră 67.47 80.28

T37 Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și
menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei și
îngheț – tractor cu remorcă - funcționare 

lei/oră 60.46 71.95

T38 Autoutilitară - funcționare lei/oră 41.10 48.91

T39

Deszăpezire - 
agenți 

economici

Venituri obtinute din activitatea de Indeparatrea 
manuala a zapezii lei/oră/ 

muncitor
31.70 37.72

Venituri obtinute din activitatea de incarcare zapada 
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Venituri obtinute din activitatea de incarcare zapada 
cu buldoexcavator

lei/oră 139.43 165.92

Venituri obtinute din activitatea de indepartarea 
zapezii cu autospeciala/      tractor 

lei/oră 208.05 247.58

Venituri obtinute din activitatea deimpastiere 
mat,antiderapant cu mijl.mecanizate

lei/oră 208.05 247.58

Venituri obtinute din activitatea de Furnizare 
mat,antiderapant (sare)  

lei/kg 0.79 0.94

Venituri obtinute din activitatea deTransport si 
evacuare zapada

lei/mc 69.35 82.53

T40
Veghe -

deszăpezire
Autobasculantă cu lamă  - Veghe

lei/oră 44.38 52.82

T41 Autoutilitară  - Veghe lei/oră 33.42 39.77

T42 Tractor cu plug - Veghe lei/oră 34.01 48.48

T43 Autosărăriță - Veghe lei/oră 43.77 52.08

T44 Autoîncărcător (buldoexcavator)- Veghe
lei/oră 34.39 40.92
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T45
Multicar cu sărăriță (TREMO) - Veghe

lei/oră 39.11 46.54

T46  Unimog cu sărăriță- Veghe lei/oră 39.05 46.47

T47 Unimog cu lamă- Veghe lei/oră 38.68 46.03

T48 Tractor cu remorcă- Veghe lei/oră 33.98 40.44

T49 Tractor cu lamă- Veghe lei/oră 33.53 39.91

T50
Permanență/ Veghe deszăpezire-ofițer de serviciu; 
șofer; persoană necalificată lei/pers/h 34.06 40.53

T51 Servicii Închiriere toaletă ecologică lei/buc/zi 13.39 15.94

T52

Vidanjare și igienizare toalete ecologice
lei/buc/ 
execuție

29.00 34.51

T53
Închiriere echipament euro container 1.1 mc /zi

lei/buc/zi 1.77 2.10

T54
 Închiriere echipament euro container 1.1 mc/lună

lei/buc/lună 29.71 35.35

T55
 Închiriere echipament euro container 4 mc/lună

lei/buc/lună 34.57 41.14

T56
Închiriat euro container 5 mc

lei/buc/lună 39.62 47.14

T57
Închiriat euro container 6  mc

lei/buc/lună 43.95 52.30

T58 Închiriat euro container 8 mc/zi lei/buc/zi 49.36 58.74

T59 Închiriat pubelă 120 l/lună 9.81 11.67lei/buc/lună
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T60 Închiriat pubelă 240 l/lună lei/buc/lună 14.45 17.20

T61
Aviz

Aviz salubritate persoane fizice 
lei/buc 29.40 34.99

T62 Aviz salubritate persoane juridice
lei/buc 37.81 44.99

T63
Centru de 

colectare cu 
aport voluntar

 Centrul de colectare cu aport voluntar- Reciclabile – 
hârtie /carton/plastic /sticlă

lei/mc GRATUIT GRATUIT

T64

Centrul de colectare cu aport voluntar,  flux DEEE

lei/mc GRATUIT GRATUIT

T65
Centrul de colectare cu aport voluntar Flux - deșeuri 
voluminoase lei/mc 148.79 177.06

T66
Centrul de colectare cu aport voluntar  Flux - deșeuri 
verzi lei/mc 99.61 118.54

T67 Centrul de colectare cu aport voluntar  Flux - 
Construcții și desființări lei/mc 199.00 236.81

T68
Dezinsecție 
Dezinfecție 
Deratizare  

Dezinfecție- persoane fizice lei/mp 0.99 1.18

T69  Dezinsecție- persoane fizice lei/mp 0.99 1.18

T70 Deratizare- persoane fizice lei/mp 0.99 1.18

T71  Dezinfecție - persoane juridice lei/mp 1.98 2.36

T72 Dezinsecție- persoane juridice lei/mp 1.98 2.36

T59 Închiriat pubelă 120 l/lună 9.81 11.67lei/buc/lună
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T73 Deratizare- persoane juridice lei/mp 1.98 2.36

T74 Cimitir CIMITIR executat groapă zidită/capac loc 
înhumare/cavou subteran 

lei/loc
conform 

deviz

T75
CIMITIR Montat monument funerar/bordură(beton, 
mozaic,marmură)/ cimentare dale din beton

lei/loc
conform 

deviz

T76 Înhumare în pământ/cavou/groapă zidită lei/loc 148.61 176.85

T77 Deshumare din pământ/cavou/groapă zidită lei/loc 148.61 176.85

T78 Îndepărtat coroane și reamenajat mormânt lei/loc 49.54 58.95
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