
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                    PROIECT  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6        
Nr. 498/27.07.2021             
 

HOTĂRÂRE 
privind participarea Sectorului 6 al Municipiului București, reprezentat de Consiliul Local                  
al Sectorului 6 la constituirea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

PENTRU GESTIONAREA INTEGRATĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN MUNICIPIUL 
BUCUREȘTI, alături de celelalte Sectoare și de Municipiul București 

 
 

  
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 al Municipiului 
Bucureşti şi Raportul de specialitate nr.  610/27.07.2021 al Directiei Generale Servicii Publice; 
 Văzând avizele Comisiilor 5 și 6 ale Consiliului Local Secto 6; 

În conformitate cu prevederile: 
- Ordonanței Guvernului nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociații şi fundații, republicată, cu 
modificarile şi completările ulterioare; 
- art. 6 alin. (4) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, introdus prin 
art. III pct. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 172/2020 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanțare 
din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru reglementarea serviciului public inteligent 
alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale; 

Ținând cont de: 
- Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 105/30.06.2021 privind solicitarea acordului Consiliului 
General al Municipiului București privind participarea Sectorului 6 al Municipiului București, 
reprezentat de Consiliul Local al Sectorului 6 la constituirea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ PENTRU GESTIONAREA INTEGRATĂ A DEȘEURILOR 
MUNICIPALE ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI, alături de celelalte Sectoare și de Municipiul 
București; 
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 233/19.07.2021 privind constituirea 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale               
în Municipiul București; 

În temeiul prevederilor art. 89 alin. (1), art. 90 alin. (1), art. 91, art. 129 alin. (2) lit. d), 
alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile şi completările ulterioare; 
 Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂȘTE: 
  

Art. 1. Se aprobă Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea 
Integrată a Deşeurilor Municipale în  Municipiul Bucureşti, în forma prevăzută în Anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă participarea Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti la patrimoniul inițial 
al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale 
în Municipiul Bucureşti, cu o contribuție în valoare de 10.000 lei, reprezentând aportul               
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti la constituirea patrimoniului inițial al asociației. 

Art. 3. Se aprobă cotizația anuală pentru Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti în cuantum 
de 1 leu/locuitor conform INSSE  (pentru primul an 2021), necesară pentru funcționarea Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în 
Municipiul Bucureşti, persoană juridică de drept privat. Cotizația pentru primul an (2021) urmează 
să fie plătită până la data de 31.12.2021. 

Art. 4. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, să semneze în 
numele şi pentru Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, Statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Municipiul Bucureşti. 



Art. 5. Se desemneaza Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, ca reprezentant al 
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Municipiul Bucureşti. 

Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Servicii Publice Locale, vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor. 
           (2)  Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, 
prin grija Secretarului General al Sectorului 6. 

PREŞEDINTE   DE   ŞEDINŢĂ,                                                AVIZEAZĂ                
                         pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
                                                                                                    din O.U.G. nr. 57/2019 
                              Secretarul General al Sectorului 6, 
                                            
 
                                                                                                      Demirel Spiridon 
 
 
Nr.:                                          
Dată                                                                                                
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

 

                                              

 

REFERAT DE APROBARE 

 
 
          Autoritatea publică locală din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 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 şi 
urmăreşte ca utilizatorii (persoane fizice, asociaţii de proprietari, agenţi economici, instituţii publice) 
să beneficieze de un serviciu care să corespundă  legislaţiei în vigoare privind creşterea standardului 
de calitate în executarea serviciilor de salubrizare.  
 
 În acest sens, pentru realizarea unor investiții prin programe operaționale este necesară 
constituirea unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor.             
De asemenea, este necesară pentru asigurarea unui sistem de management integrat al deşeurilor la 
nivelul municipiului Bucureşti, pentru care se va solicita finanțare prin programe operaționale, 
respectiv infrastructură de colectare selectivă a deșeurilor, stații de sortare a deşeurilor, instalații de 
digestie anaerobă a deşeurilor biodegradabile, instalația de tratare mecano-biologică a deşeurilor şi de 
recuperare materială , instalații pentru compostarea biodeşeurilor generate în municipiul Bucureşti, 
instalație pentru gestionarea deşeurilor de construcții şi demolări din municipiul Bucureşti, un centru 
de aport voluntar al deşeurilor voluminoase, precum și o capacitate de depozitare finală 
corespunzǎtoare. 
           
          Având în vedere cele enumerate mai sus, supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al 
Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind participarea Sectorului 6 al Municipiului București, 
reprezentat de Consiliul Local al Sectorului 6, la constituirea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ PENTRU GESTIONAREA INTEGRATĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE 
IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI, alături de Municipiul București de celelalte Sectoare ale Municipiului 
Bucureşti. 

 
                                                     
 

PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia Generală Servicii Publice Locale 

Compartiment Monitorizarea Activității Serviciilor Publice Locale 
Nr.  610/27.07.2021 
     
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind participarea Sectorului 6 al Municipiului București, reprezentat de Consiliul Local al Sectorului 6 la 

constituirea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU GESTIONAREA 
INTEGRATĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI, alături de celelalte 

Sectoare și de Municipiul București 
 
          În conformitate cu H.G. nr. 942/2017 privind aprobarea Planului Național de gestionare a 
deșeurilor, cu Ordinul nr. 140 din 14 februarie 2019 privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, 
monitorizarea, evaluarea și revizuirea planurilor județene de gestionare a deşeurilor şi a planului de 
gestionare a deşeurilor pentru municipiul Bucureşti și cu Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, 
republicată modificată și completată prin Ordonanța de urgență nr. 74 din 17 iulie 2018 şi Legea 31/2019 la 
nivelul Municipiului Bucureşti se revizuieștePlanul de Gestionare al Deșeurilor din Municipiul București. 
 

Planul de Gestionare al Deșeurilor din Municipiul București va stabili necesarul de investiții pentru 
îndeplinirea obiectivelor şi atingerea țintelor stabilite de legislația europeană şi națională din 
domeniul gestionării deşeurilor şi în conformitate cu activitățile definite de Legea nr 101/2006 a serviciului 
de salubrizare a localităților, republicată cu modificările și completările ulterioare, 
Tinând cont de prevederile art. 6 alin. (4) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, 
introdus prin art. III pct. 2 din Ordonanța de Urgență nr. 172/2020, Asociația de dezvoltare intercomunitară 
pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în Municipiul Bucureşti se va constitui cu scopul: 
a) Conformări cu cerințele legislației europene şi naționale din sectorul serviciului de 
gestionare a deşeurilor; 
b) Realizării unor investiții pentru asigurarea unui sistem de management integrat al 
deşeurilor la nivelul municipiului Bucureşti, pentru care se va solicita finanțare prin 
programe operaționale, respectiv infrastructură de colectare selectivä a deșeurilor, stații de 
sortare a deşeurilor, instalații de digestie anaerobă a deşeurilor biodegradabile, instalația 
de tratare mecano-biologică a deşeurilor şi de recuperare materială , instalații pentru 
compostarea biodeşeurilor generate în municipiul Bucureşti, instalație pentru gestionarea 
deşeurilor de construcții şi demolări din municipiul Bucureşti, un centru de aport voluntar al 
deşeurilor voluminoase precum și o capacitate de depozitare finală corespunzǎtoare. 
 

Obiectivele Asociației sunt următoarele : 
a) Crearea cadrului necesar pentru gestionarea deșeurilor de pe raza municipiului București; 
b) Realizarea investiților pentru colectarea selectivă a deşeurilor, sortarea deșeurilor, 
instalații de digestie anaerobă a deşeurilor biodegradabile, instalația de tratare mecano-biologică a deşeurilor 
şi de recuperare materială, instalații pentru compostarea; 
biodeşeurilor generate în municipiul Bucureşti, instalație pentru gestionarea deşeurilor de construcții şi 
demolări din municipiul București, un centru de aport voluntar al deșeurilor voluminoase precum şi o 
capacitate de depozitare finală corespunzātoare; 
c) Respectarea şi asigurarea unui flux corespunzător al deşeurilor de către toate părțile responsabile, care va 
conduce la asigurarea cantității de deşeuri necesare funcționării optime a infrastructurii de colectare selectivă 
a deşeurilor, a staților de sortare a deşeurilor, instalaților de digestie anaerobă a deşeurilor biodegradabile, a 
instalației de tratare mecano-biologică şi recuperare materialä, a instalațiilor pentru compostarea 
biodeşeurilor, precum şi a instalației pentru gestionarea deşeurilor din construcții și demolări; 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia Generală Servicii Publice Locale 

d) Sprijinul pentru elaborarea documentațiilor necesare în vederea accesării fondurilor europene şi a altor 
surse de finanțare pentru realizarea investiților menționate la litera b), 
realizate de fiecare dintre asociați. Aceştia vor întocmi individual sau în colaborare documentațiile necesare 
şi vor depune proiecte în vederea accesării fondurilor europene; 
f) Sprijinul pentru elaborarea documentației necesare pentru delegarea servicilor de gestionare a deşeurilor 
cu privire la activitățile care sunt în competenta fiecărui asociat; 
g) Coordonarea, monitorizarea şi controlul serviciului de gestionare a deşeurilor, stabilirea și aprobarea 
indicatorilor de performanță ai serviciului de gestionare a deşeurilor; 
h) Monitorizarea şi controlul modului de respectare a obligaților stabilite în sarcina operatorilor, inclusiv 
cele asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la 
respectarea indicatorilor de performanță şi a nivelurilor servicilor, ajutarea periodică a tarifelor conform 
formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de delegare a gestiunii, cu respectarea dispoziților 
Legii concurenței nr. 21/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, exploatarea eficientă şi 
în conditi de sigurantă a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și 
sau privat al asociaților, aferente servicilor, realizarea investiților prevăzute în contractul de delegare a 
gestiunii în sarcina operatorului, de asigurare a protecției mediului și a domeniului public, asigurare a 
protecției utilizatorilor; 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 105/30.06.2021, Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti a 
cerut acordul Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru participarea la constituirea Asociației de 
dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în Municipiul Bucureşti, iar 
prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 233/19.07.2021, Sectorul 6 al Municipiului 
Bucureşti a primit acest acord. 

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 233/19.07.2021 s-a adoptat Statutul 
Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în municipiul 
Bucureşti, din care vor face parte: 
1. Municipiul Bucureşti 
2. Sectorul 1 al Municipiului București, 
3. Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, 
4. Sectorul 3 al Municipiului București, 
5. Sectorul 4 al Municipiului București, 
6. Sectorul 5 al Municipiului București, 
7. Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, 
 
 

Având în vedere cele de mai sus, se înaintează spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 
al Municipiului București, Proiectul de hotărâre privind participarea Sectorului 6 al Municipiului 
București, reprezentat de Consiliul Local al Sectorului 6 la constituirea ASOCIAȚIEI DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU GESTIONAREA INTEGRATĂ A 
DEȘEURILOR MUNICIPALE IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI, alături de Municipiul București de 
celelalte Sectoare ale Municipiului Bucureşti. 
 
 

DIRECTOR GENERAL, 
Sorin Ganciu                 

              


