
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
NR.666/20.12.2021 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a 
Consiliului Local al Sectorului 6 pentru înființarea unei instituții publice de interes local, cu 

personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 6, denumită  Administrația Serviciului 
Public de Salubrizare Sector 6  

 

 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate 
al Direcției Generale Servicii Publice Locale nr........., din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Sectorului 6;  

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr.  ..... și       
nr. .....; 

Ținând cont de prevederile: 
- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare; 
-   O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările 
ulterioare;  

- Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Art. 1 alin. (2) lit. e), art. 3 alin. (2) și alin. (3), art. 8 alin. (1) și alin. (3), art. 23, art. 24       
alin. (1) și art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilități 
publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

      În temeiul dispozițiilor cuprinse de art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. i) și alin. (3),  art. 196 
alin. (1) lit. a) și art. 197 din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

      Consiliul Local al Sectorului 6 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a 
Consiliului Local al Sectorului 6 să înființeze o instituție publică de interes local, cu personalitate 
juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 6, în conformitate cu prevederile art. 28              
alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, denumită Administrația Serviciului Public de Salubrizare 
Sector 6 . 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor; 

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, conform competențelor, prin 
grija Secretarului General al  Sectorului 6. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în 
termenul prevăzut de lege.                                                           

INIȚIATOR PROIECT, 
PRIMAR 

CIPRIAN CIUCU 

          AVIZEAZĂ 
             pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 

din O.U.G. nr. 57/2019 
         Secretarul general al Sectorului 6, 

      Demirel Spiridon 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Luând în considerare Raportul de specialitate nr.  845 / 16.12.2021, întocmit de 

Direcţia Generală Servicii Publice Locale, cu privire înfiinţarea unei instituţii publice 

de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al     

Sectorului 6, denumită  Administraţia Serviciului Public de Salubrizare Sector 6. 

 

Potrivit prevederilor art. 129 alin. (3) lit. c) și art. 166 alin. (2) lit. f) din                     

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, Consiliul Local aprobă, la propunerea Primarului, în condiţiile legii, 

înfiinţarea, desfiinţarea, organizarea instituţiilor publice de interes local, iar potrivit 

art. 166 alin. (2) lit. i) și alin (3) din O.U.G. nr. 57/2019 este necesară împuternicirea 

expresă a Consiliului General al Municipiului București. 

 

Prin înfiinţarea Administraţiei Serviciului Public de Salubrizare Sector 6, se vor 

putea face economii în raport cu sumele cheltuite prin contracte cu societăţi de 

salubrizare private, se va obţine o creştere a calităţii serviciului, iar Sectorul 6 va avea 

un control deplin în ceea ce priveşte activitatea de salubrizare. 

 

Faţă de cele mai sus prezentate, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului 

Local Sector 6,  prezentul proiect de hotărâre, prin care se solicită Consiliului General 

al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 

pentru înfiinţarea unei instituţii publice de interes local, cu personalitate juridică, în 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 6, denumită  Administraţia Serviciului 

Public de Salubrizare Sector 6. 

 

 

 

        PRIMAR, 

                                                 Ciprian Ciucu 

 

CABINET PRIMAR 

NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 
ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 

SECTOR 6 BUCUREȘTI 
E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 

WWW.PRIMARIE6.RO 



 

 

Nr. 845 / 16.12.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind înființarea unei instituții publice de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea 
Consiliului Local Sector 6, denumită  Administrația Serviciului Public de Salubrizare Sector 6  

 
 

Serviciul public de salubrizare de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București trebuie să fie 
organizat pentru satisfacerea nevoilor comunității locale. De asemenea, Sectorul 6 pune accent pe 
necesitatea protejării mediului înconjurător, a sănătăţii populaţiei, pe creşterea eficienţei utilizării 
banilor publici și oferirea de servicii publice locale de calitate cetățenilor.  

 
Analizând situația existentă a salubrizării stradale şi a deszăpezirii de pe raza Sectorului 6 al 

Municipiului București, partea a serviciului public de salubrizare, putem concluziona că salubrizarea 
stradală din Sectorul 6 al Municipiului București se confruntă  în prezent cu o serie de deficiențe din 
care enumerăm mai jos : 

 procent ridicat al operațiilor executate manual comparativ cu cele executate mecanizat (de 
ex. aproximativ 86% din activitatea de măturat se execută manual), procent ce generează 
costuri foarte mari cu forța de muncă şi o calitate scăzută a prestației; 

 nerespectarea HCGMB 345/2020 privind înlocuirea măturatului manual cu aspiratul 
mecanizat, în vederea îmbuntățirii calități aerului; 

 dependență rezultatelor operațiilor executate de factorul uman sau de limitările materiale, 
care pe o piață cu o populație activă din ce în ce mai îmbătrânită face ca îndeplinirea 
indicatorilor să se realizeze cu mare greutate printr-o supradimensionare a schemei de 
personal. 

 lipsa unor investiții în echipamente moderne de măturat mecanizat, aspirat, spălat şi de 
strâns, curățat, topit zăpada; 

 costuri mari cu întreținerea unor echipamente cu un grad crescut de uzură și consumuri mari 
de combustibil, costuri ce se reflectă în tarifele practicate; 

 numeroase probleme identificate de către controalele Curții de Conturi soldate cu 
obligativitatea recuperării unor sume cosiderabile de la actualul operator; 

 neadaptarea programelor de curățenie stradală în funcție de noile tendințe de dezvolatare 
urbană a ultimilor ani, utilizându-se programe şi orare ce nu mai corespund nevoilor 
locuitorilor Sectorului 6; 

 tendința de a maximiza profitul companiei prin reducerea calității prestației; 
 

DIRECȚIA GENERALĂ SERVICII PUBLICE LOCALE 
NUMĂR DE TELEFON:+40 0376 204 319 

ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 
SECTOR 6 BUCUREȘTI 

E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 
WWW.PRIMARIE6.RO 

 



 

 

În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 
51/2006, care prevede că  în exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor 
de utilități publice, autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu participarea 
unităților administrativ-teritoriale la constituirea capitalului social al unor societăți reglementate 
de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiectiv 
furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice de interes local. 

 
Înființarea unei instituții publice în scopul prestării serviciului de salubrizare pe raza 

administrativ-teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București va avea ca rezultat: 
 

1) îmbunătățirea calității serviciului public de salubrizare prin: 

 controlul direct al Sectorului 6 asupra operațiunilor de salubrizare 

 eliminarea obiectivului de maximizare a profitului, specific operatorilor privați; 

 co-interesarea operatorului public de salubrizare pentru rezolvarea cauzei problemelor de 
salubrizare, lucru imposibil în cazul operatorului privat care doreşte existența problemei 
pentru a încasa contravaloarea prestației; 

 
2) reducerea cheltuielilor de salubrizare prin numeroase instrumente, din care subliniem: 

 mecanizarea operațiunilor; 

 eficientizarea resursei umane si reducerea/anularea pierderilor materiale rezultate din slaba 
gestionare a resursei umane; 

 anularea marjei de profit specifică operatorului privat; 

 costuri minime pentru prestațiile suplimentare programelor stabilite în contract; 

 reducerea cheltuielilor Primariei cu  monitorizarea şi controlul salubrizării; 

Luând în considerare cele menționate mai sus, vă solicităm să aprobați înființarea unei instituții 
publice de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 6, 
denumită  Administrația Serviciului Public de Salubrizare Sector 6. 

 

 
 

DIRECTOR  GENERAL, 
SORIN GANCIU 


