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HOTĂRÂRE 

--
pentru modificarea şi completarea H.C.L Sector 2 nr. 7412021 privind instituirea iaxei 

speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici foră contracte de prestări servicii de 

salubrizare şi pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea 

cuantumului,încasarea şi administrarea acesteia, pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, astfel cum a fost modificată şi completată prin H. C.L Sector 2 nr. 15212021, în 

vederea prorogării unor termene 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti , ales în condiţiile Legii nr. 
115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea 
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 22.07 .2021 ; 
Luând în considerare proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, pentru modificarea şi completarea H.C.L Sector 2 nr. 7412021 

privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici foră contracte 

de prestări servicii de salubrizare şi pentru aprobarea Regulamentului privind 

implementarea, determinarea cuantumului, încasarea şi administrarea acesteia, pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti,astfel cum a fos t modificată şi completată prin 

H.C.L Sector 2 nr. 15212021, în vederea prorogării unor termene; 
Analizând: 
- Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. l 04544/09 .07 .2021 prezentat de Serviciul Gospodărie 
Comunală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 2 Bucureşti ; 

- Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului 
ş i Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 
Bucureşti ; 

- Avizul Comisiei de Buget-Finanţe, Investiţii, Accesarea Fondurilor Europene ş i 

Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
- Avizul Comisiei de Servicii Publice şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
- Avizul pentru Ecologie, Spaţii Verzi şi Protecţia Animalelor din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Avizul Comisiei pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţi e din 
cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 



- Dispoziţia nr. 810/04.05.2021 privind exercitarea cu caracter temporar de către 
doamna Niţă Elena, director executiv al Direcţie i Juridice, Legislaţi e, Contencios -

Administrativ, a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al 
unicipiului Bucureşti. .AT 

chim bare 
lETAA 

A vând în vedere reglementările cuprinse în: 
- Legea nr. 1O1 /2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată , cu 

mod ificările ş i completările ulterioare; 
Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, 

cu modificăril e ş i completările ulterioare; 
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului României nr. 942/20 17 privind aprobarea Planului 

naţional de gestionare a deşeurilor; 

- Carta Europeană a Autonomiei Locale, ratificată prin Legea nr. 199 din 17 
noiembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial nr. 331 din 26 noiembrie 1997; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 120/201 O privind 
aprobarea normelor de salubrizare ş i igienizare ale Municipiului Bucureşti, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 82/20 15 privind 
aprobarea Strategiei de dezvoltare ş i funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciului 
public de salubrizare în Municipiul Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 345/2020 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare 
în Municipiul Bucureşti; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (4) din Codul Administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. I V din Legea 991 2014 

pentru modificarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.10112006, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,· 

În urma stabilirii votului valabil exprimat 

HOTĂRĂŞTE 

Art. I Se aprobă modificarea ş i completarea H. C.L Sector 2 nr. 7412021 privind 
instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici fără contracte de 
prestări servicii de salubrizare şi pentru aprobarea Regulamentului privind 

implementarea, determinarea cuantumului, încasarea şi administrarea acesteia, pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată şi completată prin 
H. C. L Sector 2 nr. 15212021, în vederea prorogării unor termene, după cum urmează: 



(1) Art.1, alin. (2) se modifică şi se completează şi va avea următorul conţinut: 

,,Art.I (2) Pentru a da posibilitatea utilizatorilor casnici să Încheie contracte 

.ZAT in 1v 'duale pentru prestarea serviciilor de salubrizare menajeră, În perioada Ol. 03.202I 

jR~~A~!11. 2.2021, nivelul taxei speciale de salubrizare este de I O lei/persoană/lună. " 

(2) Art.1, alin. (3) se modifică şi se completează şi va avea următorul conţinut: 

,,Art.I (3) Începând cu data de OI.01.2022, cuantumul taxei speciale de 

salubrizare pentru utilizatorii casnici flirli contracte de prestări servicii de salubrizare 

din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, aferentă serviciilor de salubrizare prestate 

pentru gestionarea deşeurilor menajere este de 2I,50 lei I persoană I luna". 

Art. II Celelalte prevederi ale H. C.L Sector 2 nr. 7 412021 privind instituirea taxei 

speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici fără contracte de prestări servicii de 

salubrizare şi pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea 

cuantumului,incasarea şi administrarea acesteia, pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, astfel cum a fost modificată şi completată prin H. C.L Sector 2 nr. 15212021, 

rămân aplicabile. 

Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi reprezentanţii compartimentelor de 
resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, împreună cu Direcţia Venituri 
Buget Local Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2, servicii publice aflate sub autoritatea 
Consiliului Local Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 

Art. IV Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
cu respectarea prevederilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Hotărâre nr. 219 

Bucureşti, 22.07.2021 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2, E)?L, 

Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini şi a f ost adoptată de Consiliul local al Sectorului 2 al Municipiului 
Bucureşti în şedinfa ordinară clin data ele 22.07.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 clin Orc/onanfa de Urgentă a 
Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completăl'ile ulterioare. 


