MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea suspendării cantităţii minime facturabile prevăzute în contractele de prestare a
serviciului public de salubrizare pentru utilizatorii cu sediul/ punctul de lucru
pe raza Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti
Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea 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. 393/2004privind Statutul aleşilor locali,

întrunit în şedinţă ordinară, azi 30.03.2020

Având în vedere:
Referatul de aprobare nr. 3 13783/CP/24.03.2020 al Primarului Sectorului 3;
Raportul de specialitate nr. 1935/23.03.2020 al Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3;
- Adresa nr. 1945/23.03.2020 a Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3, înregistrată cu nr.
313116/CP/23.03.2020;
în conformitate cu prevederile:
- HCLS 3 nr. 357/14.08.2018 privind înfiinţarea Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3, cu modificările
şi completările ulterioare;
- HCLS 3 nr. 358/14.08.2018 privind darea în administrare a fumizării/prestării Serviciului Public de
Salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti;
- Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;
- Ordonanţei militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de
persoane şi circulaţia transffontalieră a unor bunuri;
Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economic-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărare a ordinii publice şi respectare a
drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate salubritate şi control;
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (2) lit. 1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
A rt.l. Se aprobă, pe toată perioada în care România se află în stare de urgenţă, suspendarea aplicării
cantităţii minime facturabile pentru utilizatorii care au încheiate contracte pentru prestarea activităţii de colectare
separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale
din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, precum şi pentru contractele privind prestarea activităţii
de colectare şi transport al deşeurilor provenite din construcţii, încheiate cu Direcţia Generală de Salubritate
Sector 3.
Art.2. Primarul Sectorului 3 prin compartimentele de specialitate şi Direcţia Generală de Salubritate
Sector 3 vor duce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea suspendării cantităţii minime facturabile prevăzute în
contractele de prestare a serviciului public de salubrizare pentru utilizatorii cu sediul/ punctul de
lucru pe raza Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti

Având în vedere Decretul nr. 195/16.03.2020 al Preşedintelui României, privind instituirea stării
de urgenţă pe teritoriul României, se impune implementarea unor măsuri de susţinere a agenţilor
economici cu sediul/ punctul de lucru pe raza Sectorului 3, prin sprijinirea acestora.
Astfel, pe toată perioada în care România se va afla îh stare de urgenţă, se suspendă cantitea
minimă facturabilă prevăzută în contractele de prestare a serviciului public de salubrizare pentru
agenţii economici cu sediul/ punctul de lucru pe raza Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti.
Această măsură este necesară întrucât o mare parte dintre agenţii economici cu sediul/ punctul
de lucru pe raza Sectorului 3 îşi suspendă activitatea ca urmare a măsurilor implementate la nivel
naţional, după instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, suspendare care presupune
notificarea de către toţi agenţii economici care au încheiate contracte privind prestarea de servicii de
salubrizare cu Direcţia Generala de Salubritate Sector 3 în vederea suspendării relaţiilor contractuale,
situaţie care ar conduce la dezechilibre instituţiei din cauza procesării unui număr foarte mare de
cereri.
Ţinând seama de obiectivul nostru de a încuraja şi sprijini mediul de afaceri, această măsură
este necesară pentru susţinerea utilizatorilor serviciului public de salubrizare care nu produc deşeuri în
această perioadă ca urmare a lipsei de activitate, iar în vederea respectării principiului "plăteşte pentru
cât arunci" prevăzut în art. 17 al. (1) lit. e) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, Direcţia
Generală de Salubritate Sector 3 va factura doar cantităţile confirmate prin bonurile de ridicare emise
în această perioadă, prin raportarea la tarifele aprobate prin HCLS3 nr. 513/30.10.2018.
Având în vedere cele prezentate şi ţinând seama de raportul de specialitate nr.
1935/23.03.2020 al Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre
pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii
atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legai justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679,
printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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privind aprobarea suspendării cantităţii minime facturabile prevăzute în contractele de
prestare a serviciului public de salubrizare pentru utilizatorii cu sediul/punctul de lucru pe raza
Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti

Având în vedere:
-

Decretul Preşedintelui României nr. 195/ 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul
României;

-

Ordonanţa militară nr. 1/ 2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările
de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri;
Art. 17 din Legea 211/2011 privind regimul deşeurior
faptul că o mare parte din agenţii economici cu sediul/ punctul de lucru pe raza Sectorului 3 şiau suspendat sau îşi suspendă activitatea, în contextul identificării stării de urgenţă pe teritoriul
României.
Considerăm oportună suspendarea cantităţii minime facturabile prevăzute în contractele de

prestare a serviciului public de salubrizare cât şi în contractele privind prestarea activităţii de colectare
şi transport al deşeurilor provenite din construcţii pentru agenţii economici cu sediul/ punctul de lucru
pe raza Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, pentru următoarele motive:
O mare parte dintre agenţii economici cu sediul/punctul de lucru pe raza Sectorului 3, îşi
suspendă activitatea ca urmare a măsurilor implementate la nivel naţional după instituirea stării de
urgenţă pe teritoriul României.
Suspendarea activităţii ar conduce la notificarea de către toţi agenţii economici care au încheiate
contracte privind prestarea serviciului de salubrizare cu Direcţia Generală de Salubritate Sector 3 în
vederea suspendării relaţiilor contractuale. Acest fapt poate crea dezechilibre instituţiei din cauza
procesării unui număr foarte mare de cereri.
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Totodată, considerăm că această măsură este necesară pentru susţinerea utilizatorilor serviciului
public de salubrizare care nu produc deşeuri în această perioadă ca urmare a lipsei de activitate.
Obiectivul Sectorului 3 este de a încuraja şi sprijini mediul de afaceri pe raza subunităţii
administrativ-teritoriale, nu de a-1 îngreuna.
Propunem ca această măsură să fie valabilă pe toată perioada în care România se va afla în stare
de urgenţă.
în vederea respectării principiului “plăteşte pentru cât arunci” prevăzut în articolul 17 din Legea
211/2011 privind regimul deşeurilor, Direcţia Generală de Salubritate Sector 3 va factura doar canităţile
confirmate prin bonurile de ridicare emise în această perioadă, raportându-se la tarifele aprobate prin
HCLS3 nr. 513 din 30.10.2018 privind adoptarea unor măsuri în vederea furnizării/prestarii serviciului
public de salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, modificată şi completată prin HCLS3 nr.
254 din 24.04.2019.
Ca urmare a celor prezentate, propunem analizarea şi aprobarea proiectului de hotărâre privind
aprobarea suspendării cantităţii minime facturabile prevăzute în contractele de prestare a serviciului
public de salubrizare pentru utilizatorii cu sediul/ punctul de lucru pe raza Sectorului 3 al Municipiului
Bucureşti.

Şef Serviciul Juridic şi Control,
Roxana-" '
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Domnului Primar, Robert Sorin Negoiţă
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Stimate Domnule Primar,

In conformitate cu prevederile OCIG nr. 57/2019 privi
rugăm să ne sprijiniţi prin iniţierea unui proiect de hotărâre priv-

jendării

cantităţii minime facturabile prevăzute în contractele de prestare aN ttsoailddf public de
salubrizare pentru utilizatorii cu sediul/ punctul de lucru pe raza Sectorului 3 al Municipiului
Bucureşti.

In acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus şi
raportul de specialitate.

