
     

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

NR. 16/09.02.2022 

pentru modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 278/2021 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. ......./.......... , din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 6; 

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al               

Sectorului 6  nr. .... și nr. ......; 

Ţinând cont de : 

- 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;  

- art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 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; 

- H.C.G.M.B. nr. 33/2022 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 

pentru înființarea unei instituții publice de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 6, denumită Administrația Serviciului Public de Salubrizare             

Sector 6 și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 434/2021; 

Având în vedere prevederile  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. I. Se modifică Hotărârea Consilului Local al Sectorului 6 nr. 278/2021 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 

prin înlocuirea Anexei cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consilului Local al Sectorului 6 nr. 278/2021 

rămân nemodificate.    

 

 

 
 

ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
 



 

Art. III. (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. 

Art. IV. Prezenta hotărâre poate fi contestată 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 

 

 


