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Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și R aportul de 

specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice; 
Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Potrivit prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
În conformitate cu dispoziţiile Ordinului nr. 109/2007 al Autorităţii Naţionale de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice prin care s-a aprobat Norma 
metodologică de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţi specifice serviciului 
de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit art. 7.1., pct. e) din Contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de 
salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008; 

Văzând adresa S.C. Compania Romprest Service S.A. nr. 4281/30.05.2012 înregistrată la 
sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 16517/30.05.2012 prin care s-a solicitat ajustarea tarifelor de 
prestaţie începând cu data de 01.06.2012; 

Luând act de adresa Institutului Naţional de Statistică înregistrată la sediul S.C. 
Compania Romprest Service S.A. cu nr. 4257/29.05.2012; 

Luând în considerare procesul-verbal nr. D1442/01.06.2012, încheiat cu ocazia negocierii 
condiţiilor şi modalităţilor de ajustare a tarifelor de prestaţie corespunzătoare Contractului de 
delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a sectorului 1 
Bucureşti nr. J077/S/30.06.2012. 

În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115,  alin.(1), lit. b) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. (1) Se aprobă indexarea tarifelor de prestaţie corespunzătoare Contractului de 

delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 
Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008 cu indicele preţurilor de consum pe ramura de apă, canal, 
salubritate, respectiv cu coeficientul de 0,515, avându-se în vedere ca dată de referinţă luna iulie 
a anului 2011, adică trei ani de la data încheierii contractului. 

           (2) Indexarea se va face eşalonat, şi anume: în luna iulie cu un coeficient de 0,1, în 
luna august cu un coeficient de 0,2, în luna septembrie cu un coeficient de 0,3, în luna octombrie 
şi luna noiembrie cu un coeficient de 0,4, iar în decembrie cu un coefient de 0,515 faţă de tarifele 
valabile la 30 iunie 2012. 



Art.2. În vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1, părţile vor întocmi şi vor 
semna un act adiţional la contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe 
raza administrativă a sectorului 1 nr. J077/S/din 30.06.2008. 

Art.3. Se aprobă actul adiţional negociat de către părţi, care constituie Anexa nr.1 și face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama 
Consiliului Local al Sectorului 1, actul adiţional menţionat la articolele precedente, precum şi 
orice alt înscris necesar pentru punerea în aplicare a măsurilor dispuse prin prezenta hotărâre. 

Art.5. Primarul Sectorului 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane, Direcţia Management 
Economic, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Inspecţie din cadrul Poliţiei Locale Sector 1, S.C. 
Compania Romprest Service S.A. şi Serviciul Secretariat General Audienţe vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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