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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind solicitarea către Consiliului  General al Municipiului Bucureşti 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului General nr. 246 din 02.08.2021 privind trecerea din domeniul 

privat al Municipiului Bucureşti în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi transmiterea din 
administrarea Consiliului  General al Municipiului Bucureşti prin Administrația Fondului Imobiliar în 

administrarea Consiliului Local sector 6 a imobilului 
situat în bulevardul Timişoara nr. 108 B, sector 6 

 
 

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. Prezentul proiect este elaborat în conformitate cu 

prevederile legislaţiei în vigoare, menit să răspundă cerinţelor comunitătii şi politicilor autorităţii publice 

locale. 

Menționăm faptul că legislația europeană, dar şi cea națională, ne impune ca fiecare administrație 

să facă demersuri pentru a trece de la un sistem de management al deşeurilor învechit şi poluant la un 

sistem modern şi prietenos cu mediul. Este necesar ca administrația să facă eforturi pentru pentru 

îmbunătățirea permanentă a activităților privind colectarea separată a deșeurilor, sortarea, reducerea la 

depozitare a deșeurilor. Reducerea la depozitare a deşeurilor se poate realiza princreşterea gradului de 

sortare, iar faptul că Sectorul 6 nu dispune de o stație de sortare proprie pentru îndeplinirea țintelor de 

reciclare și reducere la depozitare a deșeurilor impune necesitatea construirii unei astfelde instalații 

În elaborarea acestui proiect s-a avut în vedere legislaţia în vigoare privind desfăşurarea 

activității de salubrizare, protecţia mediului, armonizarea acesteia cu legislaţia europeană, , Legea nr. 

101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată cu completările şi modificările 

ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 82/2015, a Ordonantei de urgenta nr.92/2021 privind regimul deşeurilor, 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, H.C.G.M.B. nr. 345/2020 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare în 

Municipiului București. 

Terenul situat în bulevardul Timişoara nr. 108 B, sector 6 îndeplineşte toate cerințele legale, de 

mediu si urbanistice, pentru scopul propus. 
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          Având în vedere prevederile legislației mai sus menționate, prin care se dispune colectarea separată 

a deșeurilor, sortarea, reducerea la depozitare a deșeurilor, precum și faptul că Sectorul 6 nu beneficiază 

de o stație de sortare proprie pentru îndeplinirea țintelor de reciclare și reducere la depozitare a deșeurilor, 

se impune aprobarea acestui proiect de hotărâre.                                               

 
 

DIRECTOR  GENERAL, 
SORIN GANCIU 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

 

                                               REFERAT DE APROBARE 

 
 
            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, Legii nr. 101/2006 a serviciilor de salubrizare a localităţilor  

cu modificările si completarile ulterioare, de autoritatea administraţiei publice locale.  

          Autoritatea publică locală urmărește ca utilizatorii (persoane fizice, asociații de proprietari, agenți 

economici, instituții publice) să benefieze de un serviciu care să corespundă legislației în  vigoare  

privind protecția mediului, precum și condițiilor impuse de normele europene privind standardul de 

calitate în executarea serviciului de salubrizare, protejarea sănătății populației, gestionarea durabila a 

deșeurilor, dezvoltarea comportamentului responsabil, privind colectarea separată şi gestionarea 

eficientă a acestora. 

          În elaborarea acestui proiect s-a avut în vedere legislația în vigoare privind activitatea de 

salubrizare și protecția mediului precum și de condițiile impuse de normele europene privind creșterea 

standardului de calitate în executarea serviciilor de salubrizare. 

          Având în vedere cele expuse mai sus, faptul că Sectorul 6 al Municipiului București nu deține o 

stație de sortare și având în vedere nevoia vitală de construire a unei stații de sortare, în temeiul  art. 166 

alin. (2) lit. g),  art. 196 alin. (1) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 

modificările şi completările ulterioare, înaintez spre dezbatere și aprobarea Consiliului Local al 

Sectorului 6, proiectul privind solicitarea către Consiliului  General al Municipiului Bucureşti pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului General nr. 246 din 02.08.2021 privind trecerea din domeniul privat al 

Municipiului Bucureşti în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi transmiterea din administrarea 

Consiliului  General al Municipiului Bucureşti prin Administrația Fondului Imobiliar în administrarea 

Consiliului Local sector 6 a imobilului situat în bulevardul Timişoara nr. 108 B, sector 6 

                                                     
 

PRIMAR, 

CIPRIAN CIUCU 


