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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

LEGE

privind modificarea şi completarea Legii nr.101/2006 privind serviciul de
salubrizare a localităţilor

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

Articol unic: Legea serviciul de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr, 393 din 8 mai 2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 

urmează:

1. La articolul 6 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul
cuprins:

„h) elaborarea şi aprobarea caietelor de sarcini şi a regulamentelor 

serviciului, pe baza caietului de sarcini-cadru şi a regulamentului-cadru al serviciului 
de salubrizare, elaborate de A.N.R.S.C., cu dreptul de a stabili o altă frecvenţă de 

colectare a fracţiilor de deşeuri, în frmcţie de necesităţile locale, rata de colectare 

separată şi numărul de fracţii colectate separat.”

2. La articolul 26, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, aiin.(5^), 
cu următorul cuprins:

„(5^) Operatorii au dreptul de a propune autorităţii administraţiei publice 

locale tarife compuse, care cuprind:
a) componentă fixă, proporţională cu cheltuielile necesare pentru 

menţinerea în stare de funcţionare şi pentru exploatarea în condiţii de siguranţă, 
continuitate şi eficienţă a sistemelor de utilităţi publice;
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b) o componentă variabilă, în funcţie de cantitatea efectiv gestionată, 
determinată prin sistemul de cuantifîcai'e aprobat, şi costurile activităţilor 

subsecvente.”

3. La articolul 26, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin.(9), 
cu următorul cuprins

„(9) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ- 

teritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti au competenţa de a stabili ca un procent 
din componenta fixă a tarifelor şi taxelor speciale să fie achitat de către proprietarii 
locuinţelor/gospodăriilor unde nu există nici o persoană cu domiciliu/rezidenţă şi nu 

este încheiat contract de prestare a serviciului de salubrizare cu operatorul licenţiat 
pentru prestarea serviciului.”
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, în 

condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a IlI-a din Constituţia României, 
republicată.

PREŞEDINTELE SENATULUI 

Anca Dana Dragu


