MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T.: 508/17.08.2017

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului
Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului Bucureşti

Având în vedere Raportul de specialitate al Biroului Monitorizare şi Control
Domeniul Public şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;
Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale 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;
- Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată;
- 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;
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) lit. d) 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 aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului
Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului Bucureşti, prevăzut în Anexa nr. 1,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Anexa nr. 2 – cantităţile minime de deşeuri generate de
agenţii economici, Anexa nr. 3 – indicatori propuşi pentru activitatea de colectare,
transport şi transfer a deşeurilor, Anexa nr. 4 – indicatori propuşi pentru activitatea
de tratare a deşeurilor, Anexa nr. 5- indicatori propuşi pentru activitatea de

depozitare a deşeurilor, Anexa nr. 6 - indicatori cu penalităţi şi Anexa
nr. 7 - indicatori fără penalităţi, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Prezenta hotărâre va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la
data aducerii la cunoştinţa publică.
Art. 4. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, operatorii
serviciului public de salubrizare, indiferent de forma de proprietate şi de modul în
care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 6, se
vor conforma prevederilor “Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a
Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului Bucureşti”.
Art. 5. (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:

COD OPERATOR BAZA DATE 5198/11515/13343/2007

DIRECŢIA GENERALĂ CORP CONTROL PRIMAR ŞI
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
BIROUL MONITORIZARE ŞI CONTROL DOMENIUL PUBLIC
Nr.662/17.08.2017

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.
De asemenea, sunt persoane fizice domiciliate pe raza sectorului 6 care nu
deţin contract de salubrizare, deşeurile fiind abandonate pe domeniul public.
Având în vedere cele expuse mai sus, ţinând cont de directivele Comisiei
Europene privind reducerea cantităţilor de deşeuri depuse la depozitele de deşeuri
(groapa de gunoi), precum şi atingerea ţintelor de reciclare de 65% din masa
deşeurilor municipale până în anul 2030, în conformitate cu art. 129 alin. 1 din
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, propun spre aprobare Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public de Salubrizare al Sectorului 6 al
Municipiului Bucureşti.

DIRECTOR GENERAL,
ION TĂNĂSUICĂ

ŞEF BIROU,
CORNELIU TAFTĂ

Întocmit: Crenguţa Vasile
17.08.2017/2ex.

EXPUNERE DE MOTIVE
Având în vedere Raportul de specialitate al Biroului Monitorizare şi Control
Domeniul Public.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. h) din Legea serviciului de
salubrizare a localităţilor, republicată, “Autorităţile deliberative ale unităţilor
administrativ-teritoriale/sectoarele municipiului Bucureşti au competenţe exclusive în
ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea
serviciului de salubrizare a localităţilor, având următoarele atribuţii în domeniul:
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..
Art. III alin. (2) din Legea nr. 101/2006 republicată, prevede expres faptul că,
“în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autorităţile
contractante vor fi obligate să încheie actele adiţionale în vederea modificării textului
contractului de delegere a gestiunii serviciului se salubrizare, a Regulamentului de
organizare şi funţionare a serviciului de salubrizare şi a altor documente aferente
acestora”.
Art. 129 alin. (1) din Regulamentul-cadru a 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 în continuare prevede expres faptul că, “consiliile locale, Consiliul General al
Municipiului Bucureşti şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, vor
elabora şi vor aproba în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin,
regulamentul propriu al serviciului de salubrizare sau vor modifica regulamentele
existente, în funcţie de particularităţile locale şi de interesele actuale şi de perspectivă
ale comunităţii respective, în conformitate cu prevederile prezentului
regulament-cadru”.
Prevederile legale mai sus învederate prevăd în mod expres obligaţia
autorităţilor deliberative de la nivelul sectoarelor Municipiului Bucureşti de a aproba
sau de a modifica regulamentele proprii ale serviciului de salubrizare.
Mai mult decât atât, prin Strategia de dezvoltare şi funcţionare pe termen
mediu şi lung a serviciului de salubrizare în Municipiul Bucureşti nr. 82 din
28.04.2015 se prevede în sarcina consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului
Bucureşti obligaţia aprobării noilor regulamente de organizare şi funcţionare a
serviciilor de salubrizare.
În vederea respectării prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare,
prezentul proiect de hotărâre a fost suspus procedurii de consultare publică.
În raport cu prevederile legale mai sus menţionate, supun spre dezbatere şi
aprobare Consiliului Local Sector 6, prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR,
Mutu Gabriel

