
Primăria orașului 
Câmpulung

Moldovenesc

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR
Începând cu luna IANUARIE 2022, 
în baza Contractului privind delegarea gestiunii prin concesiune a 
serviciului public de salubrizare al municipiului Câmpulung Moldovenesc 
nr. 33.459 /906 /16.11.2021, operatorul care va presta serviciile de colectare 
a deseurilor este SC Fritehnic SRL. Se vor intocmi noi contracte de 
prestare a serviciului de salubrizare pentru persoanele fizice și juridice 
conform Hotararii de Consiliu Local nr. 156 din 10.12.2021.

Agenția SC Fritehnic SRL este situata pe
str. Dimitrie Cantemir, nr. 6.

Email: fritehnic1campulung@yahoo.com
Telefon: 0725 554 911

Deșeurile se vor colecta astfel:
1. Deșeuri reciclabile: ,,Deșeuri fracția uscată” - deșeurile din 
categoria materialelor reciclabile - hârtie, cartoane, PET-uri, folie, 
pungi plastic, doze de aluminiu, etc. generate de către utilizatorii 
casnici și de către agenții economici și instituții publice inclusiv 
„Deșeuri de ambalaje”.

2. Deșeuri menajere: ,,Deșeuri fracția umedă” - înseamnă 
ceea ce rămâne după ce ați separat tot ce poate fi reciclat 
precum și deșeurile periculoase, deșeuri menajere și similare 
obișnuite, deșeuri rezultate din bucătărie și baie, resturi 
alimentare rezultate din producerea hranei zilnice generate 
doar de utilizatori casnici, agenți economici și instituții publice, 
cu excepția celor provenite din producție. Atenție: Materialele 
rezultate în urma demolărilor, crengile, rumegușul și paiele nu 
sunt deșeuri menajere și nu vor fi preluate.

3. Biodeseuri: deşeuri biodegradabile, deşeurile alimentare 
sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, din 
birouri, cantine, restaurante, comerţul cu ridicata, de la firme de 
catering şi magazinele de vânzare cu amănuntul, deşeuri 
similare provenite din unităţile de prelucrare a produselor 
alimentare;

Atenție: Recipientii vor fi verificați, iar în cazul în care se constată 
existența altor tipuri de deșeuri, nu vor fi preluați.

Preluarea deșeurilor se va realiza începând cu ora 7:00!



 Obiectul contractului de prestare a serviciului de salubrizare îl 
constituie prestarea activitatii de colectare separată și transportul separat al 
deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, inclusiv fracții colectate separat. 
Operatorul va presta activitatea de ridicare a deșeurilor menajere, a celor 
reciclabile (ex. deseuri din hartie, plastic, metal, sticla)și a celor biodegradabile 
(ex. deseuri organice vegetale, resturi de mancare, legume, fructe, zat de cafea), 
cu excepția deșeurilor cu regim special (toxice, explozive, periculoase), 
animaliere, provenite din constructii, din toaletarea pomilor sau curatarea și 
întreținerea spațiilor verzi ori provenite din îngrijiri medicale care fac obiectul unor 
tratamente special autorizate de direcțiile sanitare, veterinare sau de autoritățile 
de mediu conform Hotararii de Consiliu Local nr. 156 din 10.12.2021.

 Deseuri le provenite din constructi i  si  demolari,  reamenajari 
interioare/exterioare si cele voluminoase(ex. mobilier) se ridica la cererea 
utilizatorului in baza unui alt contract.

 Tariful practicat pentru colectarea deşeurilor la încheierea contractului cu 
persoanele fizice este de 15,00 lei/pers./luna(fara TVA), 17,85 lei/pers. 
/luna(TVA inclus) compus din:
-13,64 lei/pers./lună (TVA inclus) pentru colectarea deşeurilor menajere - 
fracția umedă, pentru o cantitate maxima de 0,20 tone/pers./luna sau 684,18 
lei/tona, 239,40 lei/mc fără TVA;
-2,84 lei/pers./lună (TVA inclus) pentru colectarea deşeurilor reciclabile - fracția 
uscată, pentru o cantitate maxima de 0,028 tone/pers/luna sau 988,11 lei/tona, 
113,63 lei/mc fără TVA;
-1,40 lei/pers./lună (TVA inclus) pentru colectarea deşeurilor biodegradabile, 
pentru o cantitate maxima de 0,012 tone/pers/luna sau 1.125,68 lei/tona, 
450,27 lei/mc fără TVA.

 În cazul în care se depășește cantitatea maxima, uilizatorul va plăti 
cantitatea efectiv colectată conform tarifelor prevăzute în contract.
 Pentru persoanele juridice contractul se va încheia pentru:
- o cantitate de minimum____ kg/lună, ____ mc/lună deșeuri menajere - fracția 
umedă;
- o cantitate de minimum ____ kg/lună, ____ mc/lună deșeuri reciclabile - fracția 
uscată;
- o cantitate de minimum ____ kg/lună, ____ mc/lună deșeuri biodegradabile 
conform STAS 13400/2016.
În cazul în care nu se colecteaza cantitatea minimă calculată conform STAS 
13400/2016, în funcție de profilul de activitate, utilizatorul va plăti cantitatea 
minimă contractată.
 În cazul în care se depășește cantitatea minimă estimată, uilizatorul va plăti 
cantitatea efectiv colectată conform tarifelor prevăzute în contract.
Greutatea specifică a deşeurilor fractia umeda este de 0,350 tone/mc 
Greutatea specifică a deşeurilor fractia uscata este de 0,115 tone/mc.
Greutatea specifică a deşeurilor deseuri biodegradabile este de 0,400 tone/mc.
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