
Începând cu luna SEPTEMBRIE 2019, pentru sesizări și reclamații legate de colectarea 

deșeurilor pe raza comunei Valea Lupului vă rugăm să contactați reprezentantul firmei care  

prestează aceste servicii,  S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A.  la nr. de telefon 0332.401.112 

Plata taxei de salubrizare se va face, trimestrial, până pe 15 ale primei luni din fiecare trimestru, 
la casieria Primăriei Comunei Valea Lupului sau: 
- prin virament, în contul RO16TREZ40621360206XXXXX deschis la Trezoreria Iași pentru 

Primăria Comunei Valea Lupului, CUI 16384625 (la detaliile plății trebuie trecut numele 

persoanei pentru care se face plata); 

- cu un card bancar, pe site-ul GHISEUL.RO, astfel:  selectați “plată fără autentificare” -> judetul 

Iași ->  “impozite si taxe locale” –> „Valea Lupului” -> „taxe speciale” -> „taxa salubritate”. 

Valoarea taxei ce trebuie plătită se determină înmulțind 9,39 lei cu numărul de persoane și apoi  cu numărul de 

luni pentru care se face plata. Vă rugăm să rotunjiți suma pe care o plătiți la o valoare întreagă, fără zecimale.                                                                                                               
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