ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 213/2019 privind aprobarea
tarifelor diferențiate, distincte pentru gestionarea deșeurilor de către beneficiarii serviciului de
salubritate, precum și sancțiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în
mod corespunzător cele două fluxuri de deșeuri, respectiv fracție umedă (deșeuri menajere
reziduale) și fracție uscată (deșeuri reciclabile) pe raza Sectorului 6 al Municipiului București

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, și Raportul de
specialitate al Direcției Generale Servicii Publice Locale - Compartimentul Monitorizarea
Activității Serviciilor Publice nr. 2417/05.04.2022, din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Sectorului 6;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Sectorului 6, nr. 5 și nr. 6;
Ţinând cont de prevederile:
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;
art. 16 alin. (9) lit. g) și h) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 15 și art. 16 din Anexa la Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea
Normelor Metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile
specifice serviciului de salubrizare al localităților;
H.C.L. al Sectorului 6 nr. 213/2019 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;
H.C.L. al Sectorului 6 nr. 71/2021 de modificare a H.C.L. Sector 6
nr. 213/27.08.2019 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, aprobarea modelului de Contract – Cadru vizând
acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și
încredințarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul Sectorului 6 al
Municipiului București şi a încheierii acestuia cu O.I.R.E.P. – organizația/organizațiile care
implementează răspunderea extinsă a producătorilor.
În temeiul art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. o) și alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și
art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6
HOTĂRĂŞTE:

Art. I. Se aprobă modificarea punctului 3 al Anexei nr. 1 la H.C.L. al Sectorului 6
nr. 213/2019 privind aprobarea tarifelor diferențiate, distincte pentru gestionarea deșeurilor de
către beneficiarii serviciului de salubritate, precum și sancțiunile aplicate în cazul în care
beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deșeuri, respectiv

fracție umedă (deșeuri menajere reziduale) și fracție uscată (deșeuri reciclabile) pe raza
Sectorului 6 al Municipiului București, modificată prin H.C.L. al Sectorului 6 nr. 71/2021,
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II. Celelate prevederi ale H.C.L. al Sectorului 6 nr. 213/2019, modificată prin
H.C.L. al Sectorului 6 nr. 71/2021, rămân neschimbate.
Art. III. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Servicii Publice Locale, Direcția
Economică, operatorul de salubritate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,
conform competențelor.
(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor,
prin grija Secretarului general al Sectorului 6.
Art. IV. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă, în
termenul prevăzut de lege.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Lucian Dubălaru

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019
Secretarul general al Sectorului 6,
Demirel Spiridon
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ANEXA
la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 101/18.04.2022

Tarife diferențiate pentru colectarea deşeurilor menajere

”3. Tariful pentru colectarea, transportul, stocarea temporară, sortarea şi
valorificarea deşeurilor reciclabile va fi de 794,07 lei/ tonă fără TVA. Tariful va
fi suportat de catre Organizaţiile autorizate să implementeze obligaţiile privind
răspunderea extinsă a producătorului, aşa cum sunt prevăzute în Legea 249/2015
cu modificările și completările ulterioare, privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje.”

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Lucian Dubălaru

