
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

NR. 10/21.01.2022 
privind abrogarea H.C.L. al Sectorului 6 nr. 215/21.10.2021 pentru solicitarea către Consiliul 
General al Municipiului București de a acorda Consiliului Local al Sectorului 6 împuternicirea 
expresă în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată în scopul prestării serviciului 
public de salubrizare pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București 

 

 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 
specialitate al Direcției Generale Servicii Publice Locale nr. 537/ 21.01.2022; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 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. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 

      În temeiul dispozițiilor 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. Începând cu data prezentei se abrogă H.C.L. al Sectorului 6 nr. 215/21.10.2021 
pentru solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a acorda Consiliului 
Local al Sectorului 6 împuternicirea expresă în vederea înființării unei societăți cu răspundere 
limitată în scopul prestării serviciului public de salubrizare pe raza administrativ-teritorială a 
Sectorului 6 al Municipiului București. 

Art. 2. Se solicită Consiliului General al Municipiului București abrogarea               
H.C.G.M.B. nr. 434/26.11.2021 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al              
Sectorului 6 în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată cu capital integral public 
în scopul prestării serviciului public de salubrizare pe raza administrativ – teritorială a        
Sectorului 6 al Municipiului București. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, prin aparatul de specialitate, va 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. 

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

                  
    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                                                 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 537/21.01.2022, întocmit de 

Direcţia Generală Servicii Publice Locale, cu privire la abrogarea H.C.L. al Sectorului  

6 nr. 215/21.10.2021 şi solicitarea abrogării de către Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti a H.C.G.M.B. nr. 434/26.11.2021, ţinând cont de solicitarea transmisă 

Consiliului General al Municipiului București pentru 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, supun spre 

dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, prezentul proiect de hotărâre 

privind abrogarea H.C.L. al Sectorului 6 nr. 215/21.10.2021 pentru solicitarea către 

Consiliul General al Municipiului București de a acorda Consiliului Local al Sectorului 

6 împuternicirea expresă în vederea înfiinţării unei societăţi cu răspundere limitată 

în scopul prestării serviciului public de salubrizare pe raza administrativ-teritorială a 

Sectorului 6 al Municipiului București. 

 

 

 

        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. 537/ 21.01.2022 

 

 

                                                        

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind abrogarea H.C.L. Sector 6 nr. 215/21.10.2021 şi solicitarea abrogării de către Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti a H.C.G.M.B. nr. 434/26.11.2021 

 
 

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.  

Prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 215/21.10.2021 s-a transmis către 

Consiliul General al Municipiului București solicitarea  de a acorda Consiliului Local al Sectorului 

6 împuternicirea expresă în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul prestării serviciului 

de salubrizare pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București, fiind emisă 

în acest sens Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 434/26.11.2021. 

Ulterior a fost inițiat, de către Primarul Sectorului 6, un nou Proiect de Hotărâre de Consiliu 

Local 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. 

Față de situația descrisă, considerăm necesară abrogarea Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului București nr. 434/26.11.2021, având în vedere că nu a intrat în circuitul civil şi nu a 

produs efecte juridice, întrucât la nivelul Sectorului 6 nu au fost inițiate demersuri pentru înființarea 

societății comerciale prevăzute în acest act administrativ. 
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