
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                    PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                 AVIZEAZĂ 
S.T. 197/19.03.2019                                                                                        pentru legalitate 

                                            Secretarul Sectorului 6,  
                                                                                                                    Demirel Spiridon      

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea gestiunii  
serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 6, Bucureşti 

 
 

 Văzând Raportul de specialitate nr. 204/19.03.2019 al Direcţiei Generale Corp Control 
Primar şi Expunerea de motive a Primarului Setorului 6; 
 Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 2, 5 și 6 ale Consiliului Local al     
Sectorului 6; 

 Având în vedere prevederile: 
- 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. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu 

completările şi modificările ulterioare; 
- Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, a 

Legii nr. 249/2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, 
cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 
privind Fondul pentru Mediu, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achizițiile publice; 

- Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; 
- Hotărârii H.C.G.M.B. nr. 82/2015 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. (1), al art. 81 alin. (4) şi art. 125 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Consiliul Local Sector 6,  

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. Se aprobă modalitatea de organizare, funcţionare şi realizare a serviciului de 
salubrizare la nivelul Sectorului 6, Bucureşti, sub forma delegării de gestiune. 
 Art. 2. Se aprobă “Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de 

salubrizare pe raza Sectorului 6”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 3. Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 6 se va face prin 
licitație publică, organizată în condițiile legii. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Corp Control Primar şi 
Administraţie Publică, 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, 
 

    Spiridon Demirel 
Nr:  
Data:  
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                           DIRECŢIA GENERALĂ CORP CONTROL PRIMAR ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

BIROUL MONITORIZARE ŞI CONTROL DOMENIUL PUBLIC 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru avizarea proiectului de hotărâre privind  aprobarea  Studiului  
de Oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare  

pe raza Sectorului 6. 
 

 
Salubrizarea Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti este un serviciu comunitar de 

utilităţi publice coordonat, reglementat, condus şi monitorizat în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 51/2006 - legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, de autoritatea 
administraţiei publice locale. 

Având în vedere legislaţia în vigoare, Consiliul Local al Sectorului 6 va lua în 
considerare necesitatea  aprobării prezentului studiu de oportunitate privind situaţia actuală şi 
viitoare a serviciului public de salubrizare. În elaborarea studiului de oportunitate s-au avut 
în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 legea serviciului de salubrizare a localităţilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; a Legii nr.100/2016 privind 
concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu completările şi modificările ulterioare; a 
Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, a 
Legii nr. 249/2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 
ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare; a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 196/2005 privind Fondul  pentru Mediu, cu modificările şi completările ulterioare; a Legii 
nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;  a H.G. nr. 
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice, precum și a Hotărârii H.C.G.M.B. nr. 82/2015 privind aprobarea 
Strategiei de Dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciului public de 
salubrizare în Municipiul Bucureşti.  

În aceasta variantă gestiunea va fi delegată unui operator de salubritate selectat prin 
organizarea unei proceduri în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 100/2016 privind 
concesiunile de lucrări şi servicii cu completările şi modificările ulterioare, având avantajul 
că prin organizarea unei licitaţii publice deschise se va putea obţine selectarea unui operator 
care să ofere raportul optim între preţul prestaţiei şi calitatea serviciilor şi care să preia 
integral riscurile exploatării serviciului. 

Din analiza efectuată se poate concluziona că în Sectorul 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 în legislaţia în 
materie. 
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Prin adoptarea acestui proiect de hotărâre se asigură eficientizarea serviciului de 

salubrizare şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor din Sectorul 6 care vor 
beneficia de acest serviciu. De asemenea, se asigură conformarea cu cerinţele legislaţiei 
naţionale şi europene pentru atingerea obiectivelor propuse la nivel local sau naţional.  

Având în vedere că sunt respectate dispoziţiile legale, supunem aprobării prezentul 
studiu de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 
6 al Municipiului Bucureşti. 

 
 
 

                                         

                                                  DIRECTOR GENERAL,                                                                   

                                                      ION TĂNĂSUICĂ 
 
              

 

 

 

              ŞEF BIROU, 

       CORNELIU TAFTĂ 
                                                                                                    



 

 

 

  

 

 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 
 

Prin acest “Studiu de oportunitate pentru concesionarea serviciului public 
de salubrizare pe raza administrativ-teritorială a sectorului 6” este fundamentală 
necesitatea şi oportunitatea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare. 
Administrația sectorului 6 pune accent pe necesitatea protejării mediului 
înconjurător, a sănătăţii populaţiei, pe creşterea eficienţei utilizării resurselor, 

gestionarea durabilă a deşeurilor, dezvoltarea comportamentului responsabil 

privind colectarea separată a deşeurilor şi gestionarea eficientă a acestora, 
precum şi întărirea capacităţii instituţionale. Prezentul studiu de oportunitate este 
elaborat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, dovedind 
necesitatea realizării unui proiect care să răspundă cerinţelor comunității 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 legislaţiei în vigoare 
privind protecţia mediului, precum şi condiţiilor impuse de normele europene 
privind creşterea standardului de calitate în executarea serviciilor de salubrizare. 

De asemenea, în studiul de oportunitate se prezintă date tehnice despre 

serviciu, precum şi situaţia economico-financiară actuală a serviciului. 
          Având în vedere raportul de specialitate nr. 204/19.03.2019 al Direcţiei 

Generale Corp Control Primar şi Administraţie Publică, importanţa 
reglementărilor mai sus menţionate, precum şi pentru asigurarea conformării cu 
cerinţele legislaţiei naţionale şi europene, înaintez spre dezbatere și aprobare 
Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul proiect de hotărâre. 

 
                                                     

PRIMAR, 

 

 

Gabriel Mutu 
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