
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                     
S.T. 1026/04.12.2019 
                                                        

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activităţile specifice Serviciului Public 

de Salubrizare Sector 6 al Municipiului Bucureşti 
 
       
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 860/03.12.2019 al Direcţiei 
Generale Corp Control Primar şi Administraţie Publică - Biroul Monitorizare şi 
Control Domeniul Public şi Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6; 
 Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local 
Sector 6; 
 Ţinând cont de: 
         - Adresa S.C. URBAN S.A. nr. 13668/29.11.2019, înregistrată la Primăria 
Sectorului 6 cu nr. 46269/02.12.2019 prin care solicită ajustarea tarifelor pentru 
activităţile specifice serviciului de salubrizare pentru operaţiunile de: măturat 
mecanizat, măturat manual, răzuit rigole, spălat carosabil, stropit stradal, 
salubrizare spaţii verzi, stropit spaţii verzi, cosit iarba, deszăpezire, din cadrul 
contractului nr. 1153/16.11.1999, încheiat între S.C. URBAN S.A. şi Primăria 
Municipiului Bucureşti, derulat şi finanţat de Primăria Sectorului 6, conform 
Dispoziţiei Primarului General al Muncipiului Bucureşti nr. 1353/17.07.2001 şi a 
Protocolului încheiat între Primăria Sectorului 6 şi S.C. URBAN S.A. în data de 
01.08.2001; 
          În conformitate cu prevederile: 
      - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      - 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. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 101/2006 a 
serviciului de salubrizare a localităţilor; 
        - Regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor din 
09.03.2015, aprobat prin Ordinul nr. 82/2015, emis de către Autoritatea Naţională 
de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, modificat şi 
completat de Ordinul  nr. 520/ 27.11.2018; 
        - Strategiei de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciului 
public de salubrizare în Municipiul Bucureşti, aprobată prin Hotărârea Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti nr. 82 din 28.04.2015;  
        - Ordinului nr. 109/09.06.2007 privind aprobarea normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului 
de salubrizare a localităţilor emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice; 
          - Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 
locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 



 
        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) şi ale art. 166 alin. (4) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
          Art. 1. Se aprobă ajustarea tarifelor pentru activităţile specifice Serviciului 
Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului Bucureşti, cu parametrul de ajustare 
de 105,38% conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Se aprobă actul adiţional nr. 24 la contractul nr. 1153/16.11.1999 
încheiat de către S.C. Urban S.A. cu Primăria Municipiului Bucureşti, derulat şi 
finanţat de Primăria Sectorului 6, conform Dispoziţiei Primarului General al 
Municipiului Bucureşti nr. 1353/17.07.2001, conform Anexei nr. 2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art. 3. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 să semneze în numele şi pe 
seama Consiliului Local Sector 6, actul adiţional nr. 24 la Contractul                   
nr. 1153/16.11.1999 pentru achiziţia serviciului de salubrizare în sectorul 6, 
încheiat între S.C. URBAN S.A. şi Primăria Municipiului Bucureşti, derulat şi 
finanţat de Primăria Sectorului 6, conform Dispoziţiei Primarului General al 
Muncipiului Bucureşti nr. 1353/17.07.2001 şi a Protocolului încheiat între 
Primăria Sectorului 6 şi S.C. URBAN S.A. în data de 01.08.2001.  
       Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Corp Control Primar şi 
Administraţie Publică, Direcţia Generală Economică, firma de salubritate S.C. 
URBAN S.A. şi aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6 vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 
competenţelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              AVIZEAZĂ 
                                                             pentru legalitate conf. art. 243 alin (1) lit. (a) 
                                                                                din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                  Secretarul General al Sectorului 6,  
                                               
 
                                                                                  Demirel Spiridon 
 
   
 
                                                                                                               
 
Nr.:                   
Data:  
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia Generală Corp Control Primar şi Administraţie Publică 

 

                                     
REFERAT DE APROBARE 

 
Văzând Raportul de specialitate nr. al Direcţiei Generale Corp Control Primar şi Administraţie 

Publică - Biroul Monitorizare şi Control Domeniul Public. 
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare 

a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, “autorităţile deliberative ale 
unităţilor administrativ-teritoriale/sectoarele municipiului Bucureşti au competenţe exclusive în ceea ce 
priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a 
localităţilor, având următoarele atribuţii în domeniul: stabilirii, ajustării ori modificării tarifelor propuse 
de operator în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C”. 

Art. III alin. (2) din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 101/2006 
prevede expres faptul că “în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, 
autorităţile contractante vor fi obligate să încheie actele adiţionale în vederea modificării textului 
contractului de delegere a gestiunii serviciului de salubrizare, a Regulamentului de organizare şi 
funţionare a serviciului de salubrizare şi a altor documente aferente acestora”. 

Art. 9 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 101/2006 stipulează că în exercitarea prerogativelor acordate 
prin prezenta lege, autorităţile administraţiei publice locale, au faţă de operatorul serviciului public de 
salubrizare, obligaţia să aprobe anual tarifele seviciului de salubrizare ajustate, conform dispoziţiilor 
legale. 

Art. 115 lit. c) din Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor din 09.03.2015 
aprobat prin Ordinul nr. 82/2015, emis de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice în continuare, modificat şi completat de Ordinul  nr. 520/ 27.11.2018, 
prevede expres faptul că “operatorii serviciului de salubrizare au dreptul să solicite ajustarea tarifului în 
raport cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie”. 

Conform Ordinului A.N.R.C.S. nr. 109/2007, art. 8 alin. (1), tarifele pentru activităţile specifice 
serviciului de salubrizare a localităţilor se stabilesc, se ajustează sau se modifică pe baza solicitărilor 
operatorilor, în conformitate cu prevederile elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare 
competentă, iar în art. 4 lit. c), se stipulează că ajustarea de tarife reprezintă “operaţiunea de analiză a 
nivelului tarifelor existente şi a structurii acestora, conform normelor metodologice elaborate de 
autoritatea de reglementare competentă, prin care se asigură corelarea nivelului tarifelor stabilite 
anterior cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie”. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al 
Sectorului 6, prezentul proiect de hotărâre. 

 
 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia Generală Corp Control Primar şi Administraţie Publică 

                                  
Nr. 860/03.12.2019 

                        
          RAPORT DE SPECIALITATE 
 

             Activitatea de salubrizare căi publice în Sectorul 6 se desfăşoară în baza Contractului de 
Salubrizare nr.1153/16.11.1999 încheiat de către S.C. URBAN S.A. cu Primăria Municipiului 
Bucureşti, derulat şi finanţat de Primăria Sector 6 conform Dispoziţiei Primarului General al 
Municipiului Bucureşti nr.1353/17.07.2001 şi a protocolului încheiat între Primăria Sector 6 şi S.C. 
URBAN S.A. în data de 01.08.2001. 
 În perioada mai 2018 – octombrie2019 salariul mediu brut pe economie a crescut de la 3662 lei 
la 4981 lei. 
 În aceeaşi perioadă, tariful pentru depozitarea deşeurilor la rampa ecologică a crescut de la 
105lei/tonă la 135lei/tonă. 
 De asemenea, pe perioada mai 2018 – octombrie 2019 indicele preţurilor de consum pentru 
servicii conform Institutului Naţional de Statistică a fost de 105,38%. 
          Având în vedere cele expuse mai sus, adresa nr.13668/29.11.2019 înregistrată la Primăria 
Sectorului 6 cu nr.46269/02.12.2019 prin care S.C. Urban S.A. solicită ajustarea tarifelor prestate în 
cadrul contractului de salubrizare nr.1153/16.11.1999 cu parametrul de ajustare 105,38% cât şi a 
faptului că ultima ajustare de tarife pentru prestaţiile de măturat mecanizat, măturat manual, răzuit 
rigole, spălat carosabil, stropit stradal, salubrizare spaţii verzi, stropit spaţii verzi, cosit iarbă, 
deszăpezire a avut loc în luna ianuarie 2019 pentru perioada ianuarie 2009 - aprilie 2018, conform 
actului adiţional nr.23 la contractul nr.1153/16.11.1999 încheiat între S.C. URBAN S.A. şi Primăria 
Sector 6 şi în conformitate cu art.9, alin.1, lit.g, din Legea Serviciului de Salubrizare a Localităţilor 
nr.101/2006 cu modificările şi completările ulterioare, propun spre aprobare Proiectul de Hotărâre 
privind Aprobarea ajustării tarifelor pentru prestaţiile enumerate mai sus cu parametrul de ajustare de 
105,38% (pentru perioada mai 2018 – octombrie 2019). 

 

         

           DIRECTOR GENERAL, 

                                                  ION TĂNĂSUICĂ 
 
 
 
 
 
 
   ŞEF BIROU,                                                                                                                                   
CORNELIU TAFTĂ 

 

 


