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Nr.32 din 28.12.2018                  

PRIMĂRIA COMUNEI RUS ,  vă înștiințează prin prezenta despre situația actuală a 

serviciului de SALUBRIZARE al comunei Rus: 

 Comuna Rus este asociată în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  ECODES 

Sălaj  care a implementat “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul 

Sălaj”; 

 A.D.I. ECODES Sălaj a încheiat Contractul de delegare prin  concesionare a gestiunii 

activităților de salubrizare din Județul Sălaj , contract nr.777/25.09.2018 cu firmele 

asociate SC INSTAL ROS SRL și SC CLEANMAN SRL – în calitate de operatori de 

salubrizare ; 

  Comuna Rus a încheiat cu operatorii SC INSTAL ROS SRL și SC CLEANMAN SRL , 

Contractul de prestare a  serviciului de salubrizare al localității nr.32/28.12.2018. 

Valoarea estimată a contractului (raportată la cantitatea medie colectată în 2018) este de 

2.442 lei/lună = 29.304 lei/an.  

 Prin HCL nr.44/03.12.2018 privind impozitele și taxele locale , s-a stabilit pentru anul 

2019 , o taxă specială de salubrizare de 3,50 lei/persoană fizică/lună = 42 lei/persoană 

fizică/an; 

 Valoarea taxei s-a determinat prin raportarea la un nr. de 700 persoane fizice active , care 

folosesc serviciul , dintr-un nr. total de 1071 persoane / comună câte au fost la 

recensământul populației din 2011 . S-a estimat că un număr de aproximativ 300 de 

persoane sunt plecate la lucru în străinătate sau mutate, iar 60-70 de persoane au decedat.  

Astfel 2442 lei/comună /lună : 700 persoane = aproximativ 3,50 lei/persoană/lună. 

       Vă informăm că familia dumneavoastră figurează cu un nr. de _______ persoane , conform 

componenței familiale declarate în Registrul agricol. 

       Dacă aveți persoane plecate la lucru în străinătate /mutate cu acte , vă rugăm să vă 

prezentați la Primărie , Compartimentul taxe și impozite , pentru a face o cerere de scotere de la 

salubrizare a acestor persoane pentru perioada în care lipsesc permanent din localitate. 

       Persoanele care sunt plecate la lucru în țară /la școală în țară vor fi scoase de la 

salubrizare pe bază de cerere , doar dacă au stabilită reședința în localitatea unde-și desfășoară 

activitatea și fac dovada că sunt înscrise la serviciul de salubrizare din localitatea respectivă. 

      Persoanele care domiciliază în alte localități , dar locuiesc efectiv în comuna Rus sunt 

trecute automat în evidența serviciului de salubrizare , fiind rugați să facă formalitățile de 

stabilire a reședinței (flotant). 

      Străinașii care au case nelocuite  în comuna Rus , vor achita o taxă anuală pentru o 

persoană de 42 de lei. 

 

Primar,                                                         Secretar,                                                   Responsabil salubrizare, 

Alexandru Pintea                                        Ioan-Marian Bora                                   Iosif Ungur 
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