
MUNICIPIUL BUCUREȘTI       PROIECT 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
Nr. 419/28.06.2021 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea ajustării tarifului pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor 

menajere de la populație, din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 
 
       
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 481/28.06.2021 al Direcţiei Generale 
Servicii Publice Locale şi Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6; 
 Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Sector 6; 
 Ținând cont de: 
- Cererea S.C. URBAN S.A. nr. 5911/21.05.2021, înregistrată la Primăria Sectorului 6               
cu nr. 20858/31.05.2021, modificarea tarifului pentru colectarea, transportul şi depozitarea 
deșeurilor menajere de la populație, 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: 
- art. 42 alin. (1) lit. c) și art. 43 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 6 alin. (1) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. c), alin. (2), alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din           
Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- art. 484 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Legii nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 101/2006 a serviciului de 
salubrizare a localităţilor; 
- art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- 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; 
- 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; 
        În temeiul art. 139 alin. (1) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6  
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. Se aprobă ajustarea tarifului pentru colectarea, transportul şi depozitarea 
deşeurilor menajere de la populație, de la 7,11 lei/persoană/lună la valoarea de                     
11,61 lei/persoană/lună. 
 Art. 2. Se aprobă actul adiţional 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, 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 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 Servicii Publice Locale, Direcţia 
Economică, S.C. URBAN S.A. și 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 conform art. 243 alin. (1) lit. a) 
                                                                                               din O.U.G. nr.57/2019 
                                                                                    Secretarul General al Sectorului 6,                                  
                                                                                  
 
                                                                                                   Demirel Spiridon 
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Data: 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

 

 

 
 

 

REFERAT DE APROBARE 

 
 

 
          Autoritatea publică locală din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 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, privind aprobarea ajustării tarifului pentru colectarea, transportul 
şi depozitarea deşeurilor menajere de la populație, din  Sectorul 6 al Municipiului 
Bucureşti, este elaborat în concordanţă cu legislaţia naţională  şi europeană în vigoare şi 
are ca scop eficientizarea serviciului de salubrizare, atingerea ţintelor de colectare 

stabilite de legislaţia în vigoare precum şi reducerea cantităţilor de deşeuri depozitate. 

          Având în vedere raportul de specialitate nr. 481/28.06.2021 al Direcţiei Generale 
Servicii Publice Locale, precum şi importanța conformării cu cerinţele legislaţiei 
naţionale şi europene, înaintez spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al 
Sectorului 6, prezentul proiect de hotărâre. 

 

                                                     
 
 

PRIMAR, 

 

 Ciprian Ciucu 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia Generală Servicii Publice Locale 

 

NR. 481/28.06.2021 

 
 
                                                                                                

RAPORT DE SPECIALITATE 
al Direcţiei Generale Servicii Publice Locale privind avizarea proiectului de hotărâre 

referitor la aprobarea ajustării tarifului pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere 
de la populație, din  Sectorul 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 a 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, Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi necesitatea punerii în aplicare a Legii 
nr.211/2011 privind regimul deşeurilor republicată, prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 74 din 17 iulie 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, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare.         

            Activitatea de salubrizare în Sectorul 6 al Municipiului București se realizează conform 
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 cu modificările și completările ulterioare. Tariful actual, de 7,11 lei pentru 
clienții persoane fizice pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor menajere, este în vigoare 
din 28.11.2007. 

Operatorul de salubrizare a transmis Consiliului Local și Primăriei Sector 6, Municipiul 
București, notificări succesive privind nevoia de indexare/creștere a tarifului pentru persoane fizice, 
având la bază două motive principale: 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia Generală Servicii Publice Locale 

- majorarea tarifului de depozitare direct în celulele Depozitului Ecologic Vidra, adică 200,63 

lei/tonă (fără TVA), față de 105 lei/tonă (fără TVA) - tariful practicat până la închiderea depozitului 
Iridex. 

- introducerea contribuției pentru economie circulară, având în vedere punerea în aplicare a 
prevederilor din Ordonanța de Urgență nr. 74 din 17 iulie 2018, respectând dispozițiile art. 15 si art. 
16 din ORDINUL ANRSC nr. 109 din 9 iulie 2007, adică 80 lei /tonă deșeu depozitat. 

Astfel, majorarea propusă de operatorul de salubrizare este de la 7,11 lei/persoană/pe lună la 
11,61 lei/persoană/pe lună pentru deșeuri menajere pentru populație.  

Aparatul tehnic de specialitate al Primarului Sectorului 6 al Municipiului București a realizat 
analiza Fișei de fundamentare transmisă de S.C. URBAN S.A., conform adresei nr. 5911/28.05.2021, 
înregistrată la Sectorul 6 al Municipiului București cu nr. 20858/31.05.2021. Din analiza Fișei de 
fundamentare pentru ajustarea sau modificarea tarifelor pentru colectarea, transportul și depozitarea 
deșeurilor menajere de la populație pe raza sectorului 6, s-au constatat următoarele: 

1. A fost recalculat costul cu depozitarea deșeurilor: 

 Actualizarea tarifului la depozitare – 200,63 lei/tonă (fără TVA); 

 Estimare cantitate deșeuri depozitate = 6.843,0228 tone; 

 Total cheltuieli cu depozitarea = 1.372.915,67 lei 

 Tariful la rampa de depozitare este cel real, așa cum reiese și din Adresa nr. 353/29.01.2021 
transmisă de operatorul ECOSUD către Primăria Sectorului 6. 

 Explicații detaliate privind cantitatea estimată de deșeuri depozitate se regăsesc mai jos. 

2. Au fost introduse cheltuielile cu contribuția pentru economia circulară: 

 Contribuție = 80 lei /tonă deșeu depozitat 

 Estimare cantitate deșeuri depozitate = 6.843,0228 tone 

 Total cheltuieli cu CEC = 547.441,83 lei 

 Fișa de fundamentare pentru perioada anterioară nu conținea cheltuielile cu Contribuția pentru 
Economia Circulară (CEC). 

3. Restul parametrilor au rămas neschimbați: 

 Total cheltuieli actualizate (cost depozitare + CEC) = 1.920.357,50 lei  

 Total cheltuieli în plus față de fișa de fundamentare anterioară = 1.406.704,17 lei 

În continuare este prezentat un calcul detaliat privind cantitatea estimată de deșeuri care urmează a 
fi depozitată. 
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Direcţia Generală Servicii Publice Locale 

Nr. 

crt. 

Parametru  Cantitate 

(tone) 

Observații  

1 Cantitate de deșeuri colectate 
raportată în chestionarul MUN 

2020 (tone/an) 

101.392,82 Cantitatea este pentru întreg anul 2020 

2 Cantitate medie lunară colectată 
conform raportare chestionar MUN 
2020  

8.449,40 S-a împărțit cantitatea colectată pe anul 
2020 la 12 luni 

3 Cantitate lunară luată în calcul de 
URBAN la actualizarea fișei de 
fundamentare din Notificare 

8.532,45 Diferența dintre cele două valori 
(rândurile 2 și 3) este nesemnificativă. 
Cel mai probabil operatorul a luat în 
considerare o lună cu un maxim de 
cantitate colectată. 

4 Cantitate de deșeuri reciclabile din 
cantitatea totală colectată 

2.815,71 Conform OUG 74/2018 deșeurile 
reciclabile reprezintă 33% din cantitatea 
totală de deșeuri municipale, procent 
care se aplică în situația în care nu 
există determinări de compoziție. 

(8.532,45 x 33% = 2.815,71) 

5 Cantitate de deșeuri reciclabile 
colectate separat (60% din 
cantitatea de deșeuri reciclabile) 

1.689,42 Indicatorul de performanță pentru anul 
2021, conform OUG 74/2018, este ca 
60% din deșeurile reciclabile să fie 
colectate separate și deviate de la 
depozitare. 

(2.815,71 x 60% = 1.689,42) 

6 Cantitatea de deșeuri depozitate 6.843,02 Diferența dintre cantitatea totală 
colectată (rând 2) și cantitatea de 
deșeuri reciclabile deviate de la 
depozitare (rând 5). 

(8.532,45 - 1.689,42 = 6.843,02) 

În concluzie, actualizarea fișei de fundamentare este corect justificată și respectă reglementările 
legislative.   
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia Generală Servicii Publice Locale 

Anexăm prezentului Raport de Specialitate:  

- Cererea operatorului de salubrizare pentru modificarea tarifului pentru colectarea, transportul și 
depozitarea deșeurilor menajere de la populație, din Sectorul 6 al Municipiului București, prin 
introducerea tarifului de depozitare direct in celulele Depozitului Ecologic Vidra si a contribuției 
pentru economie circulară, având în vedere punerea în aplicare a prevederilor din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 74 din 17 iulie 2018, respectând dispozițiile art. 15 si art. 16 din ORDINUL 
ANRSC nr. 109 din 9 iulie 2007, împreună cu FIȘA DE FUNDAMENTARE pentru ajustarea sau 
modificarea tarifelor pentru Colectarea, transportul si depozitarea deșeurilor menajere de la 
populație, din Sectorul 6 al Municipiului București. 

Prin urmare, având în vedere prevederile legislative mai sus menționate și în vederea eficientizării 
serviciului de salubrizare, îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor din Sectorul 6 care vor 
beneficia de acest serviciu, atingerea țintelor de colectare a deșeurilor reciclabile precum și reducerea 
cantității de deșeuri depozitate la depozitul ecologic, supunem aprobării prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 
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