
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 316/22.11.2022 

privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 160/2022 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. ……..., din cadrul aparatului de specialitate                     
al Primarului Sectorului 6;  

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 
nr. ……… și nr. ………; 

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. I. Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 al municipiului București                   
nr. 160 /2022 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” prin înlocuirea anexei cu anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art. II. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 6 nr. 160 /2022, rămân neschimbate. 
Art. III. (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. IV. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă,                       
în termenul prevăzut de lege. 

 
 INIȚIATOR PROIECT,                                                                          AVIZEAZĂ 
       PRIMAR,                                                                   pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  

   CIPRIAN CIUCU                                                                          din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                                 Secretarul general al Sectorului 6,                          

                                                                                                                 Demirel Spiridon 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 160/2022 pentru aprobarea 
Planului anual de evoluţie a tarifelor de salubrizare în vederea realizării proiectului 

”Extinderea Sistemului de Colectare Separată a Deșeurilor la nivelul 
Sectorului 6 al Municipiului București” 

 
Serviciul public de salubrizare de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București 

trebuie să fie organizat pentru satisfacerea nevoilor comunităţii locale.  
De asemenea, Sectorul 6 pune accent pe necesitatea protejării mediului 

înconjurător, a sănătăţii populaţiei, pe creşterea eficienţei utilizării banilor publici și oferirea 
de servicii publice locale de calitate cetăţenilor.  

La nivelul Sectorului 6 al Municipiului București a fost realizat un Studiu de 
Oportunitate pentru delegarea serviciului public de salubrizare, aprobat prin                      
H.C.L. al Sectorului 6 nr. 278/21.12.2021 şi modificat prin H.C.L. al Sectorului 6                      
nr. 19/10.02.2022. 

Acest studiu face referire la evoluţia tarifelor de salubrizare în capitulul 9.4               
”Estimarea valorii tarifului de salubrizare la utilizatorii finali ai serviciului de salubrizare”. 

Pentru implementarea proiectului este necesară aprobarea Planului anual de 
evoluţie a tarifelor de salubrizare pentru proiectul ”Extinderea Sistemului de Colectare 
Separată a Deșeurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București”. 

Prin H.C.L. Sector 6 nr. 160 /2022 a fost aprobat planul anual de evoluţie a tarifelor 
de salubrizare în vederea realizării proiectului ”Extinderea Sistemului de Colectare 
Separată a Deșeurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București”. 

Este imperios necesară aprobarea urgentă a acestei modificări pentru a 
putea fi îndeplinte cerinţele obligatorii în vederea obţinerii finanţării. 

Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 133 din                       
29 septembrie 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de 
salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, care modifică în mod esenţial modul de calcul al 
tarifului de salubrizare, dar şi necesitatea introducerii în calculul tarifului a sumelor care 
reprezită redevenţa, deoarece se pune la dispoziţia viitorului salubrist infrastructura nou 
creată de pe toată suprafaţa sectorului 6, este necesară modificarea corespunzătoare a 
H.C.L. Sector 6 nr. 160/2022. 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. c) și a art. 166 alin. (2) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre 
dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind 
modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 160 /2022 pentru aprobarea Planului anual de evoluţie a 
tarifelor de salubrizare în vederea realizării proiectului ”Extinderea Sistemului de Colectare 
Separată a Deșeurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București”. 

 

PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 
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Raport de specialitate 

 

 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 160/2022 pentru 

aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor de salubrizare în vederea realizării  

proiectului ”Extinderea Sistemului de Colectare Separată a Deșeurilor la nivelul 

Sectorului 6 al Municipiului București”  

 

 

Serviciul public de salubrizare de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București trebuie 

să fie organizat pentru satisfacerea nevoilor comunităţii locale. De asemenea, Sectorul 6 pune 

accent pe necesitatea protejării mediului înconjurător, a sănătăţii populaţiei, pe creşterea 

eficienţei utilizării banilor publici și oferirea de servicii publice locale de calitate cetăţenilor.  

Menţionăm faptul că legislaţia europeană, dar şi cea naţională, ne impune ca fiecare 

administraţie să facă demersuri pentru a trece de la un sistem de management al deşeurilor 

învechit şi poluant la un sistem modern şi prietenos cu mediul. Este necesar ca administraţia 

să facă eforturi pentru pentru îmbunătăţirea permanentă a activităţilor privind colectarea 

separată a deșeurilor, sortarea, reducerea cantităţilor de deșeuri depozitate 

 Reducerea cantităţilor de deșeuri depozitate se poate realiza prin creşterea 

gradului de sortare, obiectiv îngreunat de faptul că Sectorul 6 nu dispune de 

infrastructura pentru pre-colectarea separată a deşeurilor direct la populaţie. Deci se 

impune necesitatea construirii unei astfel de infrastructuri compuse din puncte de 

colectare separată a deşeurilor în proximitatea tuturor blocurilor din Sectorul 6. 

Identificarea sursei de finanţare pentru acestă infrastructură din fonduri externe, prin 

impementarea Proiectului ” Extinderea Sistemului de Colectare Separată a Deșeurilor la nivelul 

Sectorului 6 al Municipiului București”, a determinat realizarea şi trimiterea de către Direcţia 

Fonduri Externe a Adresei nr. 26874/22.06.2022.  Din această Adresă reiese necesitatea iniţierii 

proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluţie al tarifelor de salubrizare 
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pentru Proiectul ” Extinderea Sistemului de Colectare Separată a Deșeurilor la nivelul 

Sectorului 6 al Municipiului București”.   

La nivelul Sectorului 6 al Municipiului București a fost realizat un Studiu de 

Oportunitate pentru delegarea serviciului public de salubrizare, aprobat de Consiliul Local al 

Sectorului 6 prin HCL nr. 278 / 21.12.2021 şi modificat prin HCL nr. 19 / 10.02.2022. 

Acest studiu face referire la evoluţia tarifelor de salubrizare în capitulul 9.4 ” Estimarea 

valorii tarifului de salubrizare la utilizatorii finali ai serviciului de salubrizare”, iar Tariful de 

salubrizare pentru utilizatorii finali a fost stabilit pe baza următoarelor aspecte: 

 durata optimă a contractului, pentru a asigura echilibrul financiar al acestuia în funcţie 

de investiţiile realizate, este recomandată a fi de 10 ani; 

 tariful se stabilește atât pentru utilizatorii casnici cat și pentru cei non-casnici plecând 

de la aceeași valoare a tarifului serviciului de salubrizare, care este o valoare agregată 

a tarifelor activităţilor serviciului de salubrizare), exprimată în lei/tonă;  

 tariful pentru utilizatorii casnici se stabilește în lei/persoana/lună, în funcţie de indicii 

de generare ai deșeurilor menajere (kg/loc și zi); 

 tariful pentru utilizatorii non-casnici se stabilește în lei/mc; 

 pentru utilizatorii casnici tariful de salubrizare nu trebuie sa depășească limita de 

suportabilitate; 

 tariful de salubrizare pentru utilizatorii finali reprezintă suma a trei tarife distincte: 

tariful distinct pentru deșeurile reciclabile, tariful distinct pentru biodeșeurile colectate 

separat și tariful distinct aferent celorlalte categorii de deșeuri municipale. 

Valoarea tarifului de salubrizare pentru utilizatorii casnici va fi stabilită parcurgând 

următoarele etape: 

 primul pas constă în determinarea nivelului maxim al tarifului ce ar putea fi suportat 
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de către populaţie, din punct de vedere social. Tariful instituit și plătit de utilizatorii 

casnici nu va putea depăși acest nivel; 

 al doilea pas constă în determinarea nivelului tarifului de salubrizare care să acopere 

costurile serviciului de salubrizare, în conformitate cu metodologia din Ordinul ANRSC 

nr. 640/2022. Stabilirea unei valori mai mici pentru tariful de salubrizare decât acest 

nivel nu asigură sustenabilitatea financiară a serviciului. 

Tarifele distincte pentru utilizatorii casnici ai serviciului de salubrizare sunt cele 

prevăzute de OUG nr. 92/2021 la art. 17 alin. (5) lit. i) și sunt calculate pe baza tarifelor distincte 

pentru activităţile prestate de operatorul de salubrizare. De asemenea, la calculul tarifelor 

distincte pentru utilizatorii serviciului de salubrizare, Primăria Sectorului 6 va avea în vedere 

veniturile din valorificarea deșeurilor (inclusiv sumele virate de OIREP-uri reprezentând 

costurile nete de gestionare a deșeurilor din ambalaje) realizate în Sectorul 6, în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare. 

Tarifele distincte pentru utilizatorii serviciului de salubrizare se calculează pentru 

gestionarea următoarelor categorii de deșeuri: 

 deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, prevăzute la art. 17 alin. 

(5) lit. a) din OUG nr. 92/2021; 

 biodeșeuri; 

 alte categorii de deșeuri decât cele prevăzute la art. 17 alin. (5) lit. a) din OUG nr. 92/2021. 

Tarifele plătite de utilizatorii serviciului de salubrizare ar trebui să ofere un stimulent 

eficient pentru reducerea generării deșeurilor. Acest lucru se poate întâmpla numai dacă 

generatorul de deșeuri percepe legătura dintre suma pe care o plătește și cantitatea de 

deșeuri produse.   
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De asemenea, tarifele stabilite pe baza principiului de recuperare integrală a costurilor, 

trebuie verificate sub aspectul suportabilităţii, respectiv încadrarea acestor tarife în nivelul 

maxim suportabil pentru utilizatorii casnici, stabilit ca un procent din venitul mediu disponibil 

(net) al unei gospodării. 

Valoarea maximă a tarifelor distincte pentru utilizatorii casnici ai serviciului de 

salubrizare, reglementate la art. 17, alin. (5), litera i) din OUG nr. 92/2021 privind regimul 

deșeurilor, a fost adopatată prin HCL 160/2022, conform tabelului următor: 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Având în vedere Ordonanţa de urgenţă nr. 133 din 29 septembrie 2022 pentru 

modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul 

deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, care modifică 

în mod esenţial modul de calcul al tarifului de salubrizare, dar şi necesitatea introducerii în 

calculul tarifului a sumelor care reprezită redevenţa, deoarece se pune la dispoziţia viitorului 

salubrist infrastructura nou creată de pe toată suprafaţa sectorului 6, rezultă un nou plan 

anual de evoluţie al tarifelor de salubrizare (Valoarea maximă a tarifelor): 

 

 

 

Anul Tarif populaţie (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 
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Adoptarea Planului anual de evoluţie al tarifelor de salubrizare reprezintă o condiţie 

esenţială pentru obţinerea finanţării externe nerambursabile pentru Proiectul ” Extinderea 

Sistemului de Colectare Separată a Deșeurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București”. 

De asemenea, termenele foarte scurte pentru depunerea clarificărilor solicitate de 

către Autoritatea de management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare 

determină caracterul de urgenţă al acestui proiect de HCL. 

 

 

 

Director General, 

Ganciu Sorin 

Anul 

Tarif populație 

(lei/persoană/lună) 

fără TVA 

Tarif non-casnici (lei/tonă) fără TVA 

Tarif distinct 

pentru deseurile 

reciclabile 

Tarif distinct 

pentru biodeseuri 

Tarif distinct pentru 

alte categorii de 

deseuri 

2023 12,94 380,92 0,00 635,06 

2024 12,91 423,93 732,22 716,66 

2025 13,09 505,75 734,36 737,69 

2026 12,71 498,78 734,22 728,78 

2027 12,71 498,62 734,08 728,63 

2028 14,46 430,86 765,80 1.027,40 

2029 14,32 428,67 766,72 1.035,01 

2030 14,27 433,50 762,87 1.054,88 

2031 14,26 433,37 762,82 1.054,60 

2032 14,26 433,23 762,77 1.054,33 

2033 14,26 433,09 762,72 1.054,06 


