
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                   PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                   AVIZEAZǍ 
S.T.: 636/28.09.2018                                                                                       pentru legalitate 
                                                                                                                  Secretarul Sectorului 6, 

                                                                                                              Demirel Spiridon 
                                                                                 

  
HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 236/28.09.2017 
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului 

Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului Bucureşti 
       
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 787/28.09.2018 al Biroului 
Monitorizare şi Control Domeniul Public şi Expunerea de motive a Primarului 
Sectorului 6; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 5 și nr. 6 a Consiliului 
Local Sector 6; 
        În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 101/2006  a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de 
salubrizare a localităţilor nr. 101/2006; 

- Regulamentul – cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor din 
09.03.2015, aprobat prin Ordinul nr. 82/2015, emis de către Autoritatea 
Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 
Publice; 

- Strategia de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciului 
public de salubrizare în Municipiul Bucureşti, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 82 din 28.04.2015;  

- Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi 
serviciilor de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
        În temeiul art. 45  alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
          Art. 1. Se modifică şi se înlocuieşte Anexa nr. 2 la  Hotărârea Consiliului 
Local Sector 6 nr. 236/28.09.2017 privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 al 
Municipiului Bucureşti, cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 



 
 
 
 
       Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri H.C.L. Sector 6 nr. 59 
din 27.03.2018 îşi încetează aplicabilitatea. 
 Art. 3. Prezenta hotărâre va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la 
data aducerii la cunoştinţa publică. 
 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, firmele de salubrizare, instituţiile 
subordonate Consiliului Local Sector 6, aparatul de specialitate al Primarului 
Sectorului 6 şi persoanele fizice şi juridice din sectorul 6 vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

  pentru legalitate 
                           Secretarul Sectorului 6,
                  
 

          Demirel Spiridon 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.:  
Data: 



 
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 787/28.09.2018 al Biroului 
Monitorizare şi Control Domeniul Public. 

În conformitate cu prevederile: 
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 101/2006  a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de 

salubrizare a localităţilor nr. 101/2006; 
- Regulamentul – cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor din 

09.03.2015, aprobat prin Ordinul nr. 82/2015, emis de către Autoritatea 
Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 
Publice; 

- Strategia de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciului 
public de salubrizare în Municipiul Bucureşti, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 82 din 28.04.2015;  

- Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi 
serviciilor de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare, 

-  Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 
locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
      -   În temeiul art. 45  alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Faţă de cele prezentate, propun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local 
al Sectorului 6 prezentul proiect de hotărâre.  

 
 

PRIMAR, 
 

Gabriel Mutu 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________ 

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 

tel: 0376204319, www.primarie6.ro,  e-mail: prim6@primarie6.ro 

 



 
 
 
 
 
                                                                                         
 

 
 
 
                                           COD OPERATOR BAZA DATE 5198/11515/13343/2007 

DIRECŢIA GENERALĂ CORP CONTROL PRIMAR ŞI  ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
            BIROUL MONITORIZARE ŞI CONTROL DOMENIUL PUBLIC 
 

Nr.. 787/ 28.09.2018                                                                                                          

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
            Pe raza administrativ teritorială a sectorului 6 se depozitează frecvent de către 
persoane fizice şi juridice, mari cantităţi de deşeuri de toate tipurile (menajer, 
reciclabil, provenite din construcţii/demolări, etc.), aproximativ 30-35 tone zilnic, 
dând un aspect  neplăcut sectorului, creând disconfort cetăţenilor, punând în pericol 
sănătatea acestora. 

O parte din agenţii economici (persoane juridice si persoanele fizice 
autorizate) de pe raza sectorului 6 au contractele de salubrizare subdimensionate, 
cantităţile declarate în contracte fiind de 4-5 ori mai mici faţă de cele produse, iar 
deşeurile ce depăşesc cantităţile din contracte sunt abandonate de către aceştia pe 
domeniul public. 

La data aprobării prezentului Regulament nu s-a avut în vedere art. 4, lit. l) , 
m), n), r), s), din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea 
produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare, la care s-
au introdus delimitarea suprafeţelor privind structurile de vânzare, acestea fiind 
spaţiile  unde se desfăşoară una sau mai multe exerciţii comerciale.   

Ca urmare a celor mai sus manţionate, s-a înlocuit Anexa nr. 2 de la 
Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 236/28.09.2017 cu Anexa la prezenta, care 
are în vedere suprafaţa de vânzare, mai exact suprafaţa destinată accesului 
consumatorilor pentru achiziţionarea produsului/serviciului şi circulaţiei personalului 
angajat pentru derularea activităţii, stabilindu-se cantităţile minime de deşeuri ce vor 
fi luate în calcul la încheierea contractului de salubrizare de către agenţii economici, 
făcându-se următoarele modificări: 

- vulcanizare- minim 2 mc/ lună; 
- magazin alimentar/ nealimentar – minim 2 mc/ lună; 
- florărie – minim 5 mc/ lună 
- teren de sport – minim 5 mc/ lună; 
- organizare de şantier – minim 5 mc/ lună; 
- club – minim 8 mc/ lună; 
- hipermarket – minim 25 mc/ lună; 
- parc comercial alimentar/agroalimentar/nealimentar – minim 25 mc/ lună 
- centru comercial alimentar/ nealimentar – minim 25 mc/ lună; 
- centru comercial tip mall – minim 25 mc/ lună. 

În raport cu prevederile legale mai sus menţionate, înaintez Consiliului Local 
Sector 6 prezentul proiect de hotărâre în vederea analizării şi supunerii lui spre 
aprobare. 

 
 DIRECTOR GENERAL, 

                                    ION TĂNĂSUICĂ                              
                                                                                                       ŞEF BIROU, 

                                                                                                      CORNELIU TAFTĂ 



 

 
 

 
 

     Anexa nr......la H.C.L........./         
      
Cantitate minimă generată de agent economic pe punct de lucru    
      

      

Nr.  Cantitatea  Cantitatea  Cantitatea  Cantitatea  Cantitatea  

Crt. minimă  2 mc minimă  5 mc minimă  8 mc minimă  15 mc minimă  25 mc 

1 Second Hand (haine, încălţăminte) Fast Food Spălătorie Auto Şcoală Hipermarket 

2 Farmacie Service Auto Supermarket Grădiniţă Parc comercial alimentar/ 

          agroalimentar / nealimentar 
3 Mixt Salon (tatuaje, frizerie, Depozite Restaurant Creşă Centru comercial alimentar/  

  coafor, bronzat)       nealimentar 

4 Îmbrăcăminte, încălţăminte Pariuri sportive, Baruri, Hotel After School Centru Comercial tip Mall 

    Sală jocuri de noroc       

5 Birou individual (avocatură,  Confecţii textile Policilnică Piaţă   

  notariat, consultanţă)         

6 Centru GSM, electrice Catering Fabrică de pâine Spital   

  şi electrocasnice         

7 Vinărie, Sifonărie.. Patiserie, Cofetărie Club     

8 Chioşc presă, Papetărie, Librărie.. Carmangerie       

9 Optică medicală, Stomatologie,  Staţie Peco       

  Cabinet medical individual         

10 Comerţ hrană animale Teren sport (Fotbal, tenis)       

11 Magazin piese auto Spaţiu loc de joacă       

12 Amanet, schimb valutar Florărie       

13 Vulcanizare Organizare de şantier       

14 Magazin alimentar şi nealimantar         

      
Notă! Cantităţile minime vor fi majorate corespunzător suprafeţelor reale şi a numărului de angajaţi.   
      


