
 

 

 
  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 580/15.10.2021 

privind  aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii 
serviciului de salubrizare din  Sectorul 6 al Municipiului București  

și aprobarea modului de delegare a activităților de salubrizare 
 
 

 
Având în vedere Referatul de aprobare al primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al 

Directiei Generale Servicii Publice Locale  nr……../…………….,  
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6 

nr……/…….și nr……/……… 
Ţinând cont de prevederile: 
- Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 
- Legea serviciului de salubrizare a localităților nr 101/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,  
- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și de servicii, cu modificările și 

completările ulterioare,  
- H.G. nr. 395/2016 și H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru din Legea            
nr. 98/2016, respectiv atribuirea contractelor de concesiune din Legea nr. 100/2016.  (capitolul 1.4 – 
Context legal, pagina 14, din Studiul de oportunitate) 

- H.C.G.M.B. nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen 
mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Având în vedere prevederile art 87 alin. (5),  art. 139 alin. (3), lit g), art. 166 alin. (2) lit o),    
alin. (4), art. 196 alin. (1) lit a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare 
din Sectorul 6 al Municipiului București, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă delegarea gestiunii prin licitație publică către un operator privat a 
următoarelor activități din cadrul serviciului public de salubrizare al Sectorului 6 al Municipiului 
București: 

1. colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare 
provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate 
separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, 
baterii și acumulatori; 
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2. colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de 
reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora; 
 

Art. 3. Se aprobă gestiunea directǎ către societatea comercială înființată în acest scop de 
Consiliului Local Sector 6,  de la data obținerii licențelor, avizelor și autorizațiilor necesare funcționării 
respectivei societăți, a următoarelor activități: 

1. măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice (inclusiv colectarea deșeurilor din 
parcuri și grădini); 

2. curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe 
timp de polei sau de îngheț; 

3. colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile 
de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare. 
 

Art. 4. De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziție contrară se abrogă. 
Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, prin Direcția Generală Servicii Publice Locale, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului General al Sectorului 6. 
 

 
 
 
 

INIȚIATOR PROIECT                                                                     AVIZEAZĂ 
        PRIMAR,                                                          pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)     
   CIPRIAN CIUCU                                                                 din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                        Secretarul General al Sectorului 6, 
                                                                                                          Demirel Spiridon 

 


