
 
MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                                                  PROIECT 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
Nr. 427/06.07.2021 
Modificat în data de 17.08.2021                                 
Modificat în data de 03.09.2021  

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de 

salubrizare din Sectorul 6 al Municipiului București 
 

 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 şi Raportul de 
specialitate al Direcției Generale Servicii Publice Locale Sector 6 nr. 528 / 06.07.2021; 
 Văzând  avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Sector 6; 
       Ținând cont de prevederile: 
- Deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor nr. 492/C10/83,90,95,105 
din 26.03.2020 la anunțul de concesionare nr. PC1001422/14.01.2020 prin care se dispune 
anularea procedurii de consionare; 
- Notei de Control a A.N.R.S.C. din 19.11.2020 prin care se dispune reluarea procedurii 
de atribuire a serviciului public de salubrizare a Sectorului 6 al Municipiului București în 
conformitate cu prevederile legale aplicabile în materia achizițiilor serviciilor publice;  
- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- art. 6 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 17 alin. (1) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 
ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare; 
-       Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-       Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/17.07.2018 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje 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; 
- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată; 
- Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 129 alin. (1) din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/09.03.2015, privind aprobarea 
Regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare al localităţilor; 
- Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/ 09.07.2007 privind aprobarea Normelor metodologice 
de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 
salubrizare al localităţilor; 
- Ordinului A.N.R.S.C. nr. 111/09.07.2007, privind aprobarea Caietului de                      
sarcini- cadru al serviciului de salubrizare al localităţilor; 
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 82/2015 privind aprobarea 
Strategiei de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciului public de 
salubrizare în Municipiul Bucureşti; 
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti  nr. 345/2020 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare în 
Municipiul București; 

-  



 
 În temeiul art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (4),  art. 196 alin. (1) lit. a) şi art. 197 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 Consiliul Local Sector 6  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de 
salubrizare din Sectorul 6 al Municipiului București, conform Anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
            Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea            
H.C.L. Sector 6 nr. 236/28.09.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului Bucureşti și                   
H.C.L. Sector 6 nr. 215/27.08.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 şi a modelului de Contract de delegare 
prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului Bucureşti (inclusiv 
componenta de deszăpezire), care face parte integrantă din documentaţia de atribuire pentru 
delegarea prin concesiune a serviciului de salubrizare Sector 6 al Municipiului Bucureşti. 
            Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Servicii Publice Locale, Direcția 
Generală de Poliție Locală Sector 6, operatorul de salubritate și persoanele fizice şi juridice, vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
            (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
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 

 
 
 

Prezenta documentaţie, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de 
Salubrizare Sector 6, stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de 
salubrizare, nivelurile de calitate, indicatorii de performanţă, cerinţele tehnice şi organizatorice 
minimale necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă.  

Administraţia 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. Prezenta documentaţie este elaborată 
în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, dovedind necesitatea realizării unui proiect care să 
răspundă cerinţelor comunității şi politicilor autorităţii publice locale. 

În elaborarea acestui proiect s-a avut în vedere legislaţia în vigoare privind protecţia mediului, 
armonizarea acesteia cu legislaţia europeană, dispoziţiile  art. 15 şi art. 16 din Ordinul                 
A.N.R.S.C. nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare 
sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor,                 
Legea nr. 101/2006 a serviciului public de salubrizare a localităţilor, republicată cu completările şi 
modificările ulterioare, Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, 
cu completările şi modificările ulterioare, Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 82/2015, Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 
privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
necesitatea punerii în aplicare a 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, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată, Ordinului A.N.R.S.C. nr. 111/09.07.2007 privind aprobarea Caietului de Sarcini – cadru 
al serviciului de salubrizare al localităţilor emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru 
serviciile comunitare de utilităţi publice, H.G. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea Contractului de achiziție publică,                 
H.C.G.M.B. nr. 345/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului 
public de salubrizare în Municipiului București. 

Supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, prezentul proiect de 
hotărâre. 
                                                

 

PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia Generală Servicii Publice Locale 

nr. 528 / 06.07.2021 
Modificat în data de 03.01.2021   

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

a serviciului public de salubrizare din Sectorul 6 al Municipiului București 
 
            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 
– a serviciilor comunitare de utilităţi publice, Legea nr. 101/2006 a serviciilor de salubrizare a 
localităţilor  cu completările şi modificările ulterioare de Autoritatea Administraţiei Publice Locale.  
            În elaborarea acestui proiect s-a avut în vedere legislaţia în vigoare privind protecţia mediului , 
armonizarea acesteia cu legislaţia europeană, dispoziţiile  art.15 şi art.16 din Ordinul A.N.R.S.C. nr.109 
din 9 iulie 2007, privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 
tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, Legea nr.101/2006 a 
serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată cu completările şi modificările ulterioare, Legea 
nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu completările şi modificările 
ulterioare, Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
H.C.G.M.B. nr.82/2015, Ordonanţa Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi necesitatea punerii în aplicare a 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, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru Mediu, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată, Ordinului A.N.R.S.C. nr.111/09.07.2007, privind 
aprobarea Caietului de Sarcini – cadru al serviciului de salubrizare al localităţilor emis de Autoritatea 
Naţională de Reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice, H.G. 395/2016 pentru 
aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea Contractului de 
achizitie publica, H.C.G.M.B 345/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 
a serviciului public de salubrizare în Municipiului București. 
           In aceasta varianta gestiunea va fi delegată unui operator de salubritate selectat prin organizarea 
unei proceduri in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si 
servicii cu completarile si modificarile ulterioare, avand avantajul ca prin organizarea unei licitatii 
publice deschise se va putea obține selectarea unui operator  care sa ofere raportul optim  intre prețul 
prestației şi calitatea serviciilor. 
             Prezenta documentaţie stabileste conditiile de desfăşurare a activitaţilor specifice serviciului de 
salubrizare, stabilind nivelurile de calitate, indicatorii de performanta, cerintele tehnice si organizatorice 
minimale necesare functionarii acestui serviciu in conditii de eficienţa si siguranţa. 
            Având în vedere necesitatea adaptării la prevederile legislative mai sus mentionate, dar şi nevoia 
eficientizarii serviciului public de salubrizare, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor din 
Sectorul 6 care vor beneficia de acest serviciu, atingerea ţintelor de colectare a deşeurilor reciclabile 
precum şi reducerea cantităţii de deşeuri depozitate la depozitul ecologic, conformarea cu cerinţele 
legislaţiei naţionale şi europene pentru atingerea obiectivelor propuse la nivel local sau naţional, 
supunem aprobării prezentul proiect de hotărâre. 

DIRECTOR  GENERAL, 

SORIN GANCIU 


