
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor de salubrizare în vederea realizării  

proiectului ”Extinderea Sistemului de Colectare Separată a Deșeurilor la nivelul  
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 nr. 27063/22.06.2022 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: 
- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare ; 
- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor; 
- Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
cu modificările și completările ulterioare;  
- H.C.G.M.B. nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen 
mediu și lung a serviciului public de salubrizare în municipiul București, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- H.C.L. al Sectorului 6 nr. 278/2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea 
gestiunii serviciului de salubrizare din Sectorul 6 al Municipiului București și aprobarea modului 
de delegare a activităților de salubrizare, modificat prin H.C.L. al Sectorului 6 nr. 19/10.02.2022;  

Având în vedere prevederile art. 139 alin. (3) lit c), art. 166 alin. (2) lit e), art. 196              
alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind                      
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă Planul anual de evoluție a tarifelor de salubrizare în vederea realizării 
proiectului ”Extinderea Sistemului de Colectare Separată a Deșeurilor la nivelul Sectorului 6 al 
Municipiului București”, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 
stabilit conform capitolului 9.4 din Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului 
de salubrizare din Sectorul 6 al Municipiului București.  

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, aparatul de specialitate și instituțiile publice subordonate 
Consiliului Local al 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. 

Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați, la instanța competentă, în 
termenul prevăzut de lege. 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                   pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
         Lucian Dubălaru                                                               din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                                         Secretarul  general al Sectorului 6,   
  
                                                                                                        Demirel Spiridon    
Nr.: 160                                                                                                                                                                   
Data: 28.06.2022    
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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



                                                                                            ANEXĂ  
                                                                                        la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 160/28.06.2022 

 

 

Planul anual de evoluție al tarifelor de salubrizare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

Lucian Dubălaru 

Anul Tarif populație (lei/persoană/lună) 

2023 12,54 

2024 12,63 

2025 12,82 

2026 13,10 

2027 13,43 

2028 13,81 

2029 14,26 

2030 14,24 

2031 15,23 


