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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii  
serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 6, Bucureşti 

 
 

 Văzând Raportul de specialitate comun al Direcţiei Generale Corp Control 
Primar şi Administraţie Publică şi al Direcţiei Generale de Poliţie Locală                   
nr. 513/12.07.2019 şi Referatul de aprobare al Primarului Setorului 6; 
 Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 2, 5 şi 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, republicată 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 achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată; 

- 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; 

- Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu modificările şi completarile ulterioare; 

 În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din Ordonanţa de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 Consiliul Local Sector 6 
 

 
 



 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
            Art. 1. Se aprobă Caietul de Sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului 
de salubrizare pe raza Sectorului 6 conform Anexei care face parte integrantă din 
prezenta  hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Corp Control Primar şi 
Administraţie Publică și Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6 şi serviciile 
implicate 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,                                      AVIZEAZĂ 
                                  pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
                                                                                   din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                SECRETARUL SECTORULUI 6, 
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