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REFERAT DE APROBARE 

Serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din sfera serviciilor 
comunitare de utilitati publice si se desfasoara sub controlul, conducerea sau 
coordonarea autoritatilor administraţiei publice locale. 

Consiliul Local al Sectorului 2 al municipiului Bucuresti are competenţe 
exclusive, în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi 

atribuirea serviciului de salubrizare cu excepţia activităţilor care sunt în competenţa 
unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Bucureşti respectiv de dezinsecţie, 
dezinfecţie, deratizare, de organizare a prelucrării, neutralizării şi valorificării 

materiale şi energetice a deşeurilor, de organizare a tratării mecano-biologice a 
deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare, de administrare a depozitelor de 
deşeuri şi/sau instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor 

similare, precum şi de coordonare, monitorizare şi control al serviciului de 
salubrizare, asa cum se stipuleaza in Legea nr.1O1/2006 a salubrizarii cu modificarile 
si completarile ulterioare. 

Fiind un serviciu de importanta deosebita datorita impactului direct asupra 
sanatatii populaţiei si a mediului înconjurător, asigurarea calităţii si continuităţii 
acestui serviciu este primordiala. 

Operatorul de salubritate din Sectorul 2 a formulat o cerere de modificare a 

tarifelor pentru unele activitati de salubrizare, în conformitate cu prevederile art.19, 

alin. 2, lit. c din Legea nr. 1O112006. 

Compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 2 a analizat 
propunerea in raport cu modificările aduse costurilor activităţilor de salubrizare de 
creşterea salariului minim pe economie începând cu luna ianuarie 2022, creşterea 
tarifelor la energie electrica, combustibili,lubrifianţi, piese de schimb si a altor 
materiale si componente ale procesului de producţie. 

Noile tarife respecta reglementările Ordinului 109/2007 al ANRSC, având 
anexate fise de fundamentare si memorii tehnico- economice. 



In aceste condiţii, ţinând cont de evoluţia actuala a preturilor si tarifelor din 
economie, pentru realizarea unor activitati de salubrizare fara sincope si de calitate, 
precum si pentru prezervarea principiului echilibrului contractual, propun aprobarea 
proiectului privind aprobarea modificării unor tarife pentru activităţi le de salubrizare 
prestate conform Contractului nr.1128/ 1999 si a actelor adiţional e subsecvente. 
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