
Anexa nr. 3 la HCL Copşa Mică  nr. 34/2021 

 

Fluxul financiar pentru activitățile de colectare, transport și sortare  

a deșeurilor reciclabile pentru UAT-urile membre A.D.I. ”ECONORD Sibiu” 

 
 Cap. XIII, art. 13 – Modalități de deconectare, lit. d (1) și d (2) 

 d.1. Pentru activitatea de colectare, transport și sortare a deșeurilor reciclabile de pe raza 

U.A.T. - urilor membre A.D.I. ECONORD Sibiu, decontarea acestor activități se va realiza de către 

Unitățile Administrativ Teritoriale pe baza facturii emise de către operatorul de salubritate S.C. 

ECO-SAL S.A. Mediaș, pe baza următoarei formule: 

 Vfact = Ccol  x  (Tcol  + Tsort ) 

  

Unde:  

 Vfact –    valoare facturata; 

 Ccol –     cantitate colectata de  deșeuri recicabile; 

 Tcol  –   tarif  colectare si  transport deșeuri reciclabile; 

          Tsort  – tarif sortare deșeuri reciclabile. 

 Veniturile din valorificare, constând  în veniturile obținute din vânzarea deșeurilor 

reciclabile, precum și veniturile obținute de la OIREP- uri ( Organizațiile de Implementare a 

Răspunderii Extinse a Producătorilor), se calculează  baza următoarei formule:  

 Vval =  Vv + VOIREP 

Unde: 

 Vval  – venit valorificare deșeuri reciclabile; 

 Vv  – venit vanzare deșeuri reciclabile; 

 VOIREP – venituri OIREP 

  Veniturile din valorificarea deșeurilor (respectiv cele din vânzare, precum și cele 

obținute de la OIREP- uri) se vor vira integral către Unitățile Administrativ Teritoriale de pe raza 

cărora s-au colectat deșeurile reciclabile, în funcție de încasările efective, distribuirea acestora 

realizându-se pe baza următoarei formule:  

 
Unde: 

 DVVAL/UAT - Distribuirea veniturilor din valorificare pentru fiecare UAT  in parte; 

 Cval/UAT - Cantitatea de deseuri reciclabile valorificate pentru fiecare UAT  in parte; 

                Ct dr val in UAT zona 4 - Cantitatea totala de deseu reciclabil valorificata in contul UAT-urile din Zona 4  

 UATdin  Zona 4 : Municipiul Medias, Orasul Dumbraveni, Orasul Copsa Mica, Comunele Blajel, Bazna, Darlos, Tarnava, Brateiu, 

Mosna, Atel, Alma, Biertan, Laslea, Hoghilag, Valea Viilor, Axente Sever, Seica Mare, Seica Mica, Micasasa, Mihaileni 

 

d.2. Începând cu anul 2021, veniturile obținute de la Organizațiile de Implementare a Răspunderii 

Extinse a Producătorilor (VOIREP) se facturează de către S.C. ECO - SAL S.A. Mediaș către A.D.I. 

ECO Sibiu, care va proceda la plata acestora în baza documentelor justificative privind trasabilitatea 

conform contractelor/protocoalelor de colaborare încheiate în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 

74/2018 de către A.D.I. ECO Sibiu cu Organizațiile de Implementare a Răspunderii Extinse a 

Producătorilor. 
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