
                                                                                                                                                                                                   Anexa nr.6                                                                                                                                                                                  la  H.C.L. SECTOR  6 NR......./............... Indicatori cu penalități Nr. Titlu Descriere/unitate de măsurare Valoare țintă propusă   Penalităţi propuse  2. Indicatori tehnici referitori la ținte  1.1 Colectarea separată a deşeurilor reciclabile, inclusiv deșeuri de ambalaje * Cantitatea de deşeuri reciclabile colectate separat (hârtie şi carton, plastic, metale, sticlă, deşeuri organice) ca procent din cantitatea totală de deşeuri colectate în Aria de delegare (%)  Min 60 %      Următoarele procente de penalități pentru neîndeplinirea valorii ținte propuse  de deșeuri reciclabile colectate separat: 10% sau mai putin: 12% din VAC1                                                            1  �  �Valuarea Anuală a Contractului (VAC) este valoarea anuală încasată de către Operator. 



Nr. Titlu Descriere/unitate de măsurare Valoare țintă propusă   Penalităţi propuse     Între 10% - 20% colectat : 10% din VAC Între 20% - 30% colectat: 8% din VAC Între 30% - 60% colectat: 6% din VAC Între 60% - 50% colectat: 6% din VAC Între 50% - 60% colectat: 2% din VAC  60% sau mai mult: nu se aplica penalităţi 1.2 Colectarea separată a deșeurilor reziduale și biodeșeurilor ** Cantitatea de deșeuri reziduale și biodeșeuri colectate separat, transportate/transferate la Min. 65% Următoarele procente de penalități pentru neîndeplinirea valorii ținte propuse  de deșeuri 



Nr. Titlu Descriere/unitate de măsurare Valoare țintă propusă   Penalităţi propuse  instalațiile de tratare mecano-biologică și compostare ca procent din cantitatea totală de deșeuri reziduale și biodeșeuri colectate în Aria de delegare (5) reziduale colectate separat 
și netransferate la tratare: 10% sau mai puțin: 12% din VAC2 Între 15% - 25% colectat : 10% din VAC Între 25% - 35% colectat: 8% din VAC Între 35% - 65% colectat: 6% din VAC Între 65% - 55% colectat: 6% din VAC Între 55% - 65% colectat: 2% din VAC                                                             2 � 



Nr. Titlu Descriere/unitate de măsurare Valoare țintă propusă   Penalităţi propuse  65% sau mai mult: nu se aplică penalităţi  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ


