
               ANEXA NR. 2 

                                                                                                             la H.C.L. al Sectorului 6 nr. ___/________ 

 
Indicatori tehnico-economici aferenţi proiectului  

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

 

Indicatorii tehnico-economici: 
Investiţia se va realiza în intravilan pe teritoriul administrativ al Sectorului 6 al Municipiului 

București. Sunt prevăzute a se realiza un număr de 743 de puncte de precolectare a 

deșeurilor subterane și 143 puncte de precolectare a deșeurilor supraterane. Suprafaţa 

ocupată de un punct precolectare deșeuri atât suprateran cât și subteran este de 5,00 m x 

2,00 m, adică 10 mp. Astfel suprafaţa totală distribuită în cadrul a 886 de puncte de 

precolectare deșeuri este de 8.860 mp.  

Se vor achiziţiona, de asemenea, 12 pubele cu o capacitate de 1100 litri pentru 
colectarea deșeurilor din sticlă prin aport voluntar amplasate în cele 12 puncte de colectare 
existente, 8.645 pubele cu o capacitate de 120 litri pentru colectarea biodeșeurilor din zonele de 
case și 8.645 pubele cu o capacitate de 120 litri pentru colectarea deșeurilor reziduale din zonele 
de case. 

Valoarea totala a obiectivului fiind 130.375.056,31 lei (TVA inclus), iar construcţiile şi 

montajul reprezintă suma de 18.830.880,84 lei (TVA inclus). 

 
Denumire indicator U.M. Cantitate 
Platforme de precolectare 
a deșeurilor menajere pe 
raza teritorială a 
Sectorului 6 al 
Municipiului București 

Bucată 886 

Suprafaţa de teren nouă 
destinată operaţionalizării 
sistemului de colectare 
separată a deșeurilor la 
nivelul Sectorului 6 al 
Municipiului București 

Metri pătraţi (hectare) 8.660 (0,886) 

Pubele cu o capacitate de 
1100 litripentru colectarea 
deșeurilor din sticlă prin aport 
voluntar amplasate în cele 12 
puncte de colectare existente 

Bucată 12 

Pubele cu o capacitate de 120 
litri pentru colectarea 
biodeșeurilor din zonele de 
case 

Bucată 8.645 

Pubele cu o capacitate de 120 
litripentru colectarea 
deșeurilor reziduale din 
zonele de case 

Bucata 8.645 

Valoarea totală a 
obiectivului 

lei fără TVA 109.748.978,49 

lei cu TVA 130.375.056,31 

Construcţii și montaj 
lei fără TVA 15.824.269,61 

lei cu TVA 18.830.880,84 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINŢĂ, 

 


