MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 254/25.03.2016

PROIECT
AVIZEAZǍ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
privind aprobarea „Documentaţie, Caiet de sarcini în vederea concesionării
serviciilor de salubritate” pe raza Sectorului 6, Bucureşti
Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea
de motive a Primarului Sectorului 6.
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de
utilităţi publice, actualizată; prevederile Legii nr. 101/2006 legea serviciului de
salubrizare a localităţilor, republicată; prevederile art. 59 din Legea nr. 211/2011
privind regimul deşeurilor; prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 119/2010 privind
aprobarea Strategiei de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a
serviciului public de salubrizare în Municipiul Bucureşti.
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi al art. 81, alin. (2) lit. d) şi alin. (4) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă “Documentaţie, Caiet de sarcini în vederea concesionării
serviciilor de salubritate” pe raza Sectorului 6, în forma prezentată în Anexa, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Investiţii vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor.
(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

Prezenta “Documentaţie, Caiet de sarcini în vederea concesionării
serviciilor de salubritate” pe raza Sectorului 6 stabileşte condiţiile de desfăşurare a
activităţilor specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate,
indicatorii de performanţă, cerinţele tehnice şi organizatorice minimale necesare
funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă.
Fiind conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de
utilităţi publice, actualizată, şi a Legii nr. 101/2006 a serviciilor de salubrizare, cu
modificările şi completările ulterioare, prezenta “Documentaţie, Caiet de sarcini
în vederea concesionării serviciilor de salubritate” răspunde cerinţelor şi
politicilor autorităţii publice locale.
Autoritatea publică locală în calitate de autoritate contractantă urmăreşte ca
utilizatorii (persoane fizice, asociaţii de proprietari, agenţi economici, instituţii
publice) să beneficieze de un serviciu care să corespundă condiţiilor
Regulamentului de salubrizare al municipiului, a legislaţiei în domeniu şi a
normelor europene privind creşterea standardului de calitate în executarea
serviciilor de salubrizare.
Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi
importanţa reglementărilor mai sus menţionate, precum şi pentru asigurarea
confirmării cu cerinţele legislaţiei naţionale şi europene, înaintez spre aprobare
Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR,

RAREŞ ŞERBAN MĂNESCU

COD OPERATOR BAZA DATE CARACTER PERSONAL NR. 5164/11497 SI
13328/2007
DIRECTIA GENERALA INVESTITII

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru avizarea proiectului de hotărâre privind aprobarea „Documentaţiei,
Caiet de sarcini in vederea concesionării serviciilor de salubritate”pe raza
Sectorului 6 , Bucureşti

Salubrizarea Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti este un serviciu
comunitar de utilităţi publice coordonat, reglementat, condus şi monitorizat in
conformitate cu prevederile Legii 51/2006- legea serviciilor comunitare de utilităţi
publice , de autoritatea administraţiei publice locale.
Având in vedere legislaţia in vigoare , Consiliul Local al Sectorului 6 va lua
in considerare necesitatea aprobării prezentei documentaţii si a caietului de sarcini
privind serviciul public de salubrizare .În elaborarea caietului de sarcini s-a avut in
vedere prevederile Legii nr.101/2006(servicii de salubrizare,cu modificările si
completările ulterioare ). Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de
desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile
de calitate, indicatorii de performanţă, cerinţele tehnice si organizatorice minimale
necesare funcţionării acestui serviciu in condiţii de eficienţă si siguranţă.
Din analiza efectuată se poate concluziona că in Sectotul 6 al Municipiului
Bucureşti se impune delegarea prin concesiune a acestor servicii. Procedura de
delegare a gestiunii serviciului se va face cu respectarea procedurii de achiziţie
publică prevazută in legislaţia în materie .
Prin adoptarea acestui proiect de hotărâre se asigură eficientizarea
serviciului de salubrizare si imbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor din
Sectorul 6 care vor beneficia de acest serviciu. De asemenea, se asigură

conformarea cu cerinţele legislaţiei naţionale si europene pentru atingerea
obiectivelor propuse la nivel local sau naţional.
Având în vedere că sunt respectate dispoziţiile legale , supunem aprobării
prezenta„Documentatie, Caiet de sarcini in vederea concesionării serviciilor de
salubritate” pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti .

Şef Serviciu Derulare Contracte
Iscoviciu Lucian

