MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 546/16.07.2019

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor diferenţiate, distincte pentru gestionarea deşeurilor de către
beneficiarii serviciului de salubritate precum şi sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul
serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri, respectiv fracţie umedă
(deşeuri menajere reziduale) şi fracţie uscată (deşeuri reciclabile) pe raza Sectorului 6 al
Municipiului Bucureşti

Văzând Raportul de specialitate nr. 515/15.07.2019 al Direcţiei Generale Corp Control
Primar şi Administraţie Publică şi Referatul de aprobare al Primarului Setorului 6;
Având în vedere prevederile:
Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, a Legii nr. 249/2015, privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare şi a
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/17.07.2018 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu;
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată;
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/ 09.07.2007 privind aprobarea Normelor Metodologice
de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului
de salubrizare al localităţilor;
Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 82/2015 privind aprobarea
Strategiei de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciului public de
salubrizare în Municipiul Bucureşti;
Hotărârii Consiliului Local nr. 236/28.09.2018 privind aprobarea Regulamentui de
Organizare şi funcţionare al Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului
Bucureşti, modificată şi completată prin H.C.L. Sector 6 nr. 266/25.10.2018;
În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Consiliul Local Sector 6
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă tarifele diferenţiate, distincte pentru gestionarea deşeurilor de către
beneficiarii serviciului de salubritate pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, conform
Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului de
salubrizare nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri, respectiv fracţie umedă
(deşeuri menajere reziduale) şi fracţie uscată (deşeuri reciclabile), conform Anexei nr. 2, care
face parte integrată din prezenta hotărâre.
Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în teremen de 30 de zile de la data aducerii
la cunostinţa publică.
Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Corp Control Primar şi
Administraţie Publică, Direcţia Generală de Poliţie Locală şi serviciile implicate, operatorul de
salubritate, persoanele fizice şi juridice, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor,
prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

AVIZEAZĂ
pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019
SECRETARUL SECTORULUI 6,

Spiridon Demirel

Nr.:
Data:

NR.515/15.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
comun al Direcţiei Generale Corp Control Primar şi Administraţie Publică şi al Direcţiei Generale de
Poliţie Locală privind avizarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea tarifelor diferenţiate, distincte
pentru gestionarea deşeurilor de către beneficiarii serviciului de salubritate precum şi sancţiunile aplicate în
cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri, respectiv
fracţie umedă(deşeuri menajere) şi fracţie uscată (deşeuri reciclabile) pe raza Sectorului 6 al Municipiului
Bucureşti

Salubrizarea Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti este un serviciu comunitar de utilităţi publice
coordonat, reglementat, condus şi monitorizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 – legea
serviciilor comunitare de utilităţi publice, legea 101/2006 legea serviciilor de salubritate a localităţilor cu
completările şi modificările ulterioare de Autoritatea Administraţiei Publice Locale.
În elaborarea acestui proiect s-a avut în vedere legislaţia în vigoare privind protecţia mediului ,
armonizarea acesteia cu legislaţia europeană, dispoziţiile art.15 şi art.16 din Ordinul A.N.R.S.C. nr.109 din
9 iulie 2007, privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor
pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, Legea nr. 101/2006 a serviciului de
salubrizare a localităţilor, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.82/2015
privind apobarea Strategiei de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung al serviciul public de
salubrizare în Municipiul Bucureşti, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.21/1992 privind protecţia
consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi necesitatea punerii în
aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/17.07.2018 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii
nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor, republicată cu modificările şi completarile
ulterioare şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de Mediu cu modificările şi
completările ulterioare, potrivit cărora :
(1) Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ – teritoriale sau, după
caz, subdiviziunile administrativ – teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare
intercomunitare ale acestora au următoarele obligaţii:
a) să asigure colectarea separată pentru cel puţin deşeurile de hârtie, metal, plastic, şi sticlă din
deşeurile municipale, să stabilească dacă gestionarea acestor deşeuri se face în cadrul unui singur contract
al serviciului de salubrizare şi să organizeze atribuirea conform deciziei luate;
c) să includă în caietele de sarcini şi în contractele de delegare a gestiunii serviciului de
salubrizare, în aplicarea principiilor de la art.3 alin.(1) lit. c) şi f) din Legea serviciului de salubrizare a
localităţilor nr.101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, tarife distincte pentru activităţile
desfăşurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit.a), respectiv pentru
gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit.a);
f) să stabilească şi să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019 dar nu mai târziu de data 30
iunie 2019, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deşeurilor
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prevăzute la lit. a), respective pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), şi
sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două
fluxuri de deşeuri;
g) să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru
gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a) contribuţia pentru economia circulară prevăzută în Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de Mediu, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru deşeurile destinate a fi
eliminate prin depozitare, rezultate din aplicarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte;
h) să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit.f) pentru gestionarea
deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit.a) contribuţia pentru economia circulară prevăzută în Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de Mediu, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin
depozitare.
Având în vedere prevederile legislative mai sus mentionate în vederea eficientizarii serviciului de
salubrizare, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor din Sectorul 6 care vor beneficia de acest
serviciu, atingerea ţintelor de colectare a deşeurilor reciclabile precum şi reducerea cantităţii de deşeuri
depozitate la depozitul ecologic, conformarea cu cerinţele legislaţiei naţionale şi europene pentru atingerea
obiectivelor propuse la nivel local sau naţional, supunem aprobării prezentul proiect care stabileşte tarife
diferenţiate, pentru gestionarea deşeurilor de către beneficiarii serviciului de salubritate precum şi
sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două
fluxuri de deşeuri, respectiv fracţie umedă (deşeuri menajere reziduale) şi fracţie uscată (deşeuri
reciclabile) pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti.
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REFERAT DE APROBARE

Autoritatea publică locală sector 6 pune accent pe necesitatea protejării
mediului înconjurător, a sănătăţii populaţiei, pe creşterea eficienţei utilizării
resurselor, gestionarea durabilă a deşeurilor, dezvoltarea comportamentului
responsabil privind colectarea separată a deşeurilor şi gestionarea eficientă a
acestora, precum şi întărirea capacităţii instituţionale şi urmăreşte ca utilizatorii
(persoane fizice, asociaţii de proprietari, agenţi economici, instituţii publice) să
beneficieze de un serviciu care să corespundă legislaţiei în vigoare privind
creşterea standardului de calitate în executarea serviciilor de salubrizare.
Prezentul proiect pentru stabilirea tarifelor diferenţiate pentru beneficiarii
serviciilor de salubritate şi sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul
serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri, respectiv
fracţie umedă (deşeuri menajere) şi fracţie uscată (deşeuri reciclabile) pe raza
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, este elaborat în concordanţă cu legislaţia
naţională şi europeană în vigoare şi are ca scop eficientizarea serviciului de
salubrizare, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor Sectorului 6 care vor
benefia de acest serviciu, atingerea ţintelor de colectare stabilite de legislaţia în
vigoare precum şi reducerea cantităţilor de deşeuri depozitate la Depozitul
Ecologic.
Având în vedere Raportul de specialitate comun nr. 515/15.07.2019, al
Direcţiei Generale Corp Control Primar şi Administraţie Publică şi al Direcţiei
Generale de Poliţie Locală, importanţa reglementărilor mai sus menţionate,
precum şi pentru asigurarea conformării cu cerinţele legislaţiei naţionale şi
europene, înaintez spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6,
prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR,

Gabriel Mutu
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