
 

ATENȚIE LA FACTURA DE GUNOI 

REFUZAȚI LA PLAT

Începând cu 1 Februarie 2017 România este 
gunoi de către Uniunea European
privința gropilor de gunoi 

Vinovate de situa
scopul selectării deșeurilor men

menajer pentru toate blocurile de locuin
transport  a tipurilor 
gunoiului menajer s.a.), sunt firmele de salubrizare 
legale, responsabilități ș
salubrizare sunt  obligate 

Aceste firme de salubrizare printr
aviz/acord/accept din partea Guvernului României 
de cuviință să transfere 
„taxă de mediu” sau orice
pe factura dvs. de gunoi. Astfel factura dvs. a crescut cu 30
pe naivitatea și lipsa de informare a adm
de proprietari. 

Pentru a vă proteja de acest abuz trebuie 
de mediu”. Plătiți din factur
transport gunoi/deșeuri
ridicarea gunoiului menajer pentru c
de funcționare.  

 
 
Reacția fermă a popula

gestiona facturile, la orice ac
înșelarea populației este cea mai eficient
manifestări nelegitime. 
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ȚI LA PLATĂ “TAXA DE MEDIU”

 
Începând cu 1 Februarie 2017 România este amendat

tre Uniunea Europeană pentru că de ani de zile nu face nimic în 
a gropilor de gunoi și a selectării gunoiului menajer de la popula

Vinovate de situație, în special cu privire la creearea 
eurilor menajere (pubele pentru fiecare categorie de de

menajer pentru toate blocurile de locuințe din România, ma
 de deșeuri menajere, rampe ecologice pentru selec
), sunt firmele de salubrizare care aveau, prin prevederi 
ți și sarcini în acest scop. În aceste condi

bligate să plătească această amendă.  
Aceste firme de salubrizare printr-un abuz grosolan, f

partea Guvernului României și/sau a prim
 această amendă/penalitate sub denumirea mincinoas

orice altă denumire alta decât serviciul pres
. Astfel factura dvs. a crescut cu 30-40 %. 

i lipsa de informare a administratorilor/pre

 proteja de acest abuz trebuie să refuzați la plat

i din factură doar contravaloarea serviciului prestat
șeuri menajere). În aceste condiții firma 

ridicarea gunoiului menajer pentru că riscă alte amenzi și anularea autoriza

 a populației și a celor angajați de popula
gestiona facturile, la orice acțiune ilegală, abuzivă care vizeaz

iei este cea mai eficientă soluție pentru eliminarea acestor 
 

 
FEDERAŢIA  ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI 

DIN  ROMÂNIA 
< F.A.P.R. > 

LA FACTURA DE GUNOI !  

TAXA DE MEDIU”! 

amendată cu 80 lei/tona de 

 de ani de zile nu face nimic în 
rii gunoiului menajer de la populație.  

ie, în special cu privire la creearea infrastructurii în 

(pubele pentru fiecare categorie de deșeu 
e din România, mașini speciale de 
e, rampe ecologice pentru selecția 

aveau, prin prevederi 
i sarcini în acest scop. În aceste condiții firmele de 

un abuz grosolan, fără nici un fel de 
i/sau a primăriilor, au găsit 

/penalitate sub denumirea mincinoasă de 
alta decât serviciul prestat, în totalitate, 

40 %. Firmele mizează 
inistratorilor/președinților asociațiilor 

ți la plată această „taxă 
 doar contravaloarea serviciului prestat (colectare și 

firma nu poate refuza 
și anularea autorizației 

populație pentru a le 
 care vizează fraudarea, 

ie pentru eliminarea acestor 

IILOR DE PROPRIETARI 
 


