
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
NR. 28/18.02.2022 

privind aprobarea proiectului „Pregătirea Proiectului de Extindere a Sistemului de Colectare 
Separată și Sortare a Deșeurilor Municipale la Nivelul Sectorului 6 al Municipiului București” și 

a cheltuielilor legate de proiect 
 
 
 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 
specialitate al Direcţiei Fonduri Externe nr. .../..........., din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Sectorului 6; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6, 
nr.........și nr. .........; 
 În conformitate cu prevederile: 

 Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a Sectorului 6 al Municipiului București           
2021-2030; 

 Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020; 
 Ghidului Solicitantului „Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor Dezvoltarea 

Infrastructurii de Management Integrat al Deșeurilor”; 
 Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 

de programare 2014 – 2020; 
            În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. o), 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 participarea Sectorului 6 al Municipiului București, având calitatea de 
solicitant, în vederea depunerii proiectului „Pregătirea Proiectului de Extindere a Sistemului 
de Colectare Separată și Sortare a Deșeurilor Municipale la Nivelul Sectorului 6 al 
Municipiului București” în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020. 
 Art. 2. Se aprobă proiectul „Pregătirea Proiectului de Extindere a Sistemului de 
Colectare Separată și Sortare a Deșeurilor Municipale la Nivelul Sectorului 6 al 
Municipiului București”, cod SMIS 152387, în vederea finanțării acestuia prin intermediul 
Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea 

infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul                   

Specific 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire 

pentru reciclare a deşeurilor în România, Cod apel: POIM/870/3/1/Reducerea numărului 

depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în 

România, Titlu: Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al 

deșeurilor - proiecte noi de investiții. 

  
 
 
 
 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



 Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Pregătirea Proiectului de Extindere a 
Sistemului de Colectare Separată și Sortare a Deșeurilor Municipale la Nivelul                 
Sectorului 6 al Municipiului București”, în cuantum de 10,818,629.78  lei (inclusiv TVA), 
după cum urmează: 
• valoare totală cheltuieli eligibile: 10.272.288,66 lei (inclusiv TVA) din care: 
finanțare nerambursabilă în sumă de 10.066.842,88  lei, reprezentând 98%, și contribuția 
beneficiarului în sumă de 205.445,78  lei, reprezentând 2%; 
 valoare totală cheltuieli neeligibile: 546.341,12 lei (inclusiv TVA). 
 Art. 4.  Se aprobă asigurarea şi susţinerea din bugetul local al Sectorului 6 a contribuţiei 
financiare proprii aferente cheltuielilor eligibile în cadrul proiectului „Pregătirea Proiectului 
de Extindere a Sistemului de Colectare Separată și Sortare a Deșeurilor Municipale la 
Nivelul Sectorului 6 al Municipiului București”, în procent de 2% din valoarea cheltuielilor 
eligibile, respectiv 205.445,78  lei (inclusiv TVA). 
 Art. 5. Se aprobă asigurarea şi susţinerea contribuției proprii aferente cheltuielilor 
neeligibile în cadrul proiectului „Pregătirea Proiectului de Extindere a Sistemului de Colectare 
Separată și Sortare a Deșeurilor Municipale la Nivelul Sectorului 6 al Municipiului București”, 
în valoare de 546.341,12 lei (inclusiv TVA). 
 Art. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor prin Programul Operațional 
Infrastructură Mare 2014 – 2020. 
 Art. 7. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 al Municipiului București să semneze 
contractul de finanțare nerambursabilă cu AM POIM. 
 Art. 8. (1) Primarul Sectorului 6 prin compartimentele funcționale din cadrul aparatului 
de specialitate și Direcţia Fonduri Externe, vor 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. 9. 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                                             
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
     REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea proiectului „Pregătirea Proiectului de Extindere a Sistemului de 
Colectare Separată și Sortare a Deșeurilor Municipale la Nivelul Sectorului 6 al 

Municipiului București” și a cheltuielilor legate de proiect 
 

 În contextul obligaţiilor impuse de directivele europene și de legislaţia naţională, 
dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor reprezintă o prioritate 
pentru Sectorul 6 al Municipiului București. Prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 
2014-2020 - Apelul de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al 
deșeurilor - proiecte noi de investiţii sectoarele Municipiului București pot beneficia de 
finanţare pentru proiecte având ca obiect extinderea sistemului de colectare separată și 
sortare a deșeurilor municipale, în conformitate cu legislaţia specifică și cu prevederile 
Planului de Gestionare a Deșeurilor pentru Municipiul București. 
 Conform datelor raportate de către operatorii de salubrizare care prestează activităţi 
de colectare a deșeurilor pe raza Sectorului 6, cantitatea de deșeuri colectată separat în                 
anul 2020 reprezintă doar 11% din cantitatea totală de deșeuri municipale colectată. 
Colectarea separată a fost realizată în special pentru deșeurile reciclabile. 
 În anul 2021, Sectorul 6 a demarat realizarea a 133 platforme de colectare selectivă, iar 
prin proiectul actual se propune pregătirea proiectului de extindere a sistemului de colectare 
separată și sortare a deșeurilor municipale prin construirea a 886 platforme de colectare 
selectivă (estimativ) și a unei staţii de sortare. 
 Ca urmare, proiectul va contribui la creșterea semnificativă a capacităţilor de colectare 
selectivă și de sortare a deșeurilor la nivelul Sectorului 6 și implicit la atingerea ţintelor definite 
în Ordonanţei de Urgenţă nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, art. 17, alin. (5), grad de 
pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor municipale de minim 55% din masă în 
anul 2025, 60% în 2030 și 65% în 2035. 
 Având în vedere cele menţionate mai sus, în baza art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166                 
alin. (2) lit. p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de 
hotărâre privind aprobarea proiectului „Pregătirea Proiectului de Extindere a Sistemului de 
Colectare Separată și Sortare a Deșeurilor Municipale la Nivelul Sectorului 6 al Municipiului 
București” și a cheltuielilor legate de proiect. 

 
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. 209/18.02.2022 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Pregătirea Proiectului de 

Extindere a Sistemului de Colectare Separată și Sortare a Deșeurilor Municipale la 

Nivelul Sectorului 6 al Municipiului București”  

și a cheltuielilor legate de proiect 
 

 

             Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin Autoritatea de 

Management a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 a lansat 

ghidul solicitantului pentru Apelul de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de 

management integrat al deșeurilor - proiecte noi de investiții, Axa prioritară 3. Dezvoltarea 

infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 

3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru 

reciclare a deşeurilor în România, Cod apel: POIM/870/3/1/Reducerea numarului depozitelor 

neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România, apel 

ce vizează promovarea investițiilor în sectorul de deșeuri în vederea conformării cu 

prevederile acquis-ului european şi a angajamentelor asumate prin sectorul de mediu. 

 

În cadrul acestui apel pot beneficia de finanțare sectoarele Municipiului 

București pentru proiecte ce au ca obiect extinderea sistemului de colectare 

separată și sortare a deșeurilor municipale, în conformitate cu legislația în 

domeniu și cu prevederile Planului de Gestionare a Deșeurilor pentru Municipiul 

București. 

 

Prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, conform Directivei 

2008/98/EC – Directiva cadru a deșeurilor, România și-a asumat atingerea, până în 

anul 2020, unui nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa 

totală generate, cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă, provenind din 

deşeurile menajere, nivel ce nu a fost atins până în prezent. În perioada următoare, 

obiectivele de reciclare a deșeurilor municipale stabilesc ținte și mai ridicate: până în anul 
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2025, cel puțin 55 % din deșeurile municipale în greutate vor trebui reciclate, 60% până în 

2030 și 65% până în 2035. 

 

Conform datelor raportate de către operatorii de salubrizare care 

prestează activități de colectare a deșeurilor pe raza Sectorului 6, cantitatea de 

deșeuri colectată separat în anul 2020 reprezenta doar 11% din cantitatea totală 

de deșeuri municipale colectată. Colectarea separată a fost realizată în special 

pentru deșeurile reciclabile (Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului 

de salubrizare din Sectorul 6 al Municipiului București elaborat în anul 2021, pag. 30). 

 

Ca urmare, având în vedere gradul redus de colectare a deșeurilor a fost identificată 

necesitatea dezvoltării infrastructurii de colectare selectivă a deșeurilor la nivelul 

teritoriului Sectorului 6 al Municipiului București. Astfel, în anul 2021 Sectorul 6 a 

demarat realizarea a 133 platforme de colectare selectivă, iar prin proiectul actual se va 

realiza pregătirea proiectului de extindere a sistemului de colectare separată și sortare a 

deșeurilor municipale prin construirea a 886 platforme de colectare selectivă (estimativ) și a 

unei stații de sortare. 

 

Proiectul propus se încadrează, de asemenea, în obiectivele strategice ale Planului 

Integrat de Dezvoltare Urbană al Sectorului 6 al Municipiului București, aprobat în 

anul 2021, activitățile acestuia având o contribuție directă la implementarea Priorității 

strategice Orașul durabil/Mediu curat și nepoluant, Obiectivul specific Asigurarea unei 

gestionări eficiente a deșeurilor și promovarea tranziției la o economie circulară prin 

dezvoltarea proiectului de extindere a sistemului de colectare separată și contruirea unei 

stații de sortare în Sectorul 6 al Municipiului București. 

 

Proiectul va contribui la creșterea semnificativă a capacităților de 

colectare selectivă și de sortare a deșeurilor la nivelul Sectorului 6 și, implicit, la 

atingerea țintelor definite în Ordonanței de Urgență nr. 92/2021 privind regimul 

deșeurilor, Art. 17, alin (5): grad de pregătire pentru reutilizare și reciclare a 

deșeurilor municipale de minim 55% din masă în anul 2025, 60% în 2030 și 65% 

în 2035. 

 



 

 

Având în vedere cele menționate anterior, considerăm oportună supunerea spre 

aprobare a Consiliului Local al Sectorului 6 a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

proiectului „Pregătirea Proiectului de Extindere a Sistemului de Colectare Separată și Sortare a 

Deșeurilor Municipale la Nivelul Sectorului 6 al Municipiului București” și a cheltuielilor legate 

de proiect. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

 

IULIANA LECA 

 

 

Șef Serviciu 

Octavian ARON 

 

 

 

Întocmit, 

Consilier superior 

Mihaela CĂLIN 

 
 



 

 

NOTĂ PREZENTARE 

Cererea de finanțare „Pregătirea Proiectului de Extindere a Sistemului de 

Colectare Separată și Sortare a Deșeurilor Municipale  

la Nivelul Sectorului 6 al Municipiului București”  

Cererea de finanțare cu titlul „Pregătirea Proiectului de Extindere a Sistemului de Colectare Separată 
și Sortare a Deșeurilor Municipale la Nivelul Sectorului 6 al Municipiului București”  urmează să fie 
depusă în vederea obținerii fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură 
Mare 2014 – 2020. 
 
Apel: POIM/870/3/1/Reducerea numarului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire 

pentru reciclare a deșeurilor în România - Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de 

management integrat al deșeurilor - proiecte noi de investiții 
 
BUGETUL proiectului are valoarea totală de 10.818.629,78 lei (inclusiv TVA) din care: 

 finanțare nerambursabilă în sumă de 10.272.288,66 lei, reprezentând 98%;  

 contribuția beneficiarului în sumă de 205.445,78 lei, reprezentând 2% din totalul eligibil; 

 contribuția beneficiarului la cheltuielile neeligibile: 546.341,12 lei. 
 
SOLICITANT: Sectorul 6 al Municipiului București  
 
OBIECTIV GENERAL 1 : Pregătirea aplicației de finanțare și a documentației tehnico-economice, 
inclusiv documente suport, pentru proiectul de investiții privind extinderea sistemului de colectare separată 

și sortare a deșeurilor municipale la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București. 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

1. Pregătirea cererii de finanțare și elaborarea tuturor documentațiilor tehnico-economice specifice și 
a celor suport necesare în vederea accesării de fonduri pentru proiectul de extindere a sistemului 
de colectare separată și sortare a deșeurilor municipale la nivelul Sectorului 6 al Municipiului 

București în vederea depunerii acestuia în cadrul apelului POIM/870/3/1, inclusiv asigurarea 
asistenței tehnice pe întreaga perioadă de verificare și evaluare a proiectului. 
 

2. Sprijin pentru Primăria Sector 6 în elaborarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de 
servicii, furnizare și lucrări necesare implementării proiectului de extindere a sistemului de 
colectare separată și sortare a deșeurilor municipale la nivelul Sectorului 6 al Municipiului 

București. 

ACTIVITĂȚI PREVIZIONATE: 

1. Managementul proiectului 
 

2. Elaborarea aplicației de finanțare pentru proiectul de extindere a sistemului de colectare 
separată și sortare a deșeurilor municipale la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București 
și a documentațiilor suport necesare 

 
1 Precizăm că până la finalizarea și depunerea aplicației pot apărea modificări în structura și descrierea proiectului 

exclusiv în scopul obținerii unui punctaj ridicat în faza de evaluare, conform cerințelor Programului Operațional 

Infrastructură Mare 2014 – 2020. 
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3. Elaborarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de servicii, furnizare si lucrări 

pentru: studiu de fezabilitate, plan de coordonare cu alte rețele/ construcții din 
amplasamentul lucrărilor; Evaluarea impactului asupra mediului; Analiza cost-beneficiu, 
Analiza instituționala și derularea procedurilor de achiziție 
 

4. Elaborarea studiilor de teren, a documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor de 
amplasament, a studiului de fezabilitate pentru construirea stației de sortare și 
achiziționarea și amplasarea a estimativ 886 platforme de colectare selectivă și a analizei 
cost-beneficiu  
 

5. Elaborarea analizei instituționale  
 

6. Realizarea evaluării privind impactul asupra mediului  
 

7. Sprijin în procesul de evaluare/ aprobare a aplicației de finanțare până la aprobarea finală 
(inclusiv prin finalizarea formularului aplicației de finanțare)  
 

8. Măsuri de informare și publicitate  

REZULTATE AȘTEPTATE: 

1) 1 aplicație de finanțare pentru proiectul de extindere a sistemului de colectare separată și sortare a 
deșeurilor municipale la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București elaborată și depusă 
(inclusiv sprijin acordat în procesul de evaluare/contractare) 
 

2) 1 studiu de fezabilitate pentru construirea stației de sortare și înființarea a 886 puncte de colectare 
separată a deșeurilor, elaborat conform HG 907/2016 

 
3) 886 seturi de studii de teren și alte studii specifice, solicitate prin Certificatele de Urbanism, pentru 

stația de sortare și cele 886 de puncte de colectare separată a deșeurilor 

 
4) 886 seturi de documentații pentru avize, acorduri, autorizații, necesare pentru construirea stației de 

sortare și înființarea a 886 puncte de colectare separată a deșeurilor 
 

5) 1 analiză cost-beneficiu elaborată 

 
6) 1 procedură de evaluare a impactului asupra mediului derulată conform Legii nr. 292/2018 privind 

evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului și finalizată cu emiterea 
acordului de mediu 
 

7) 1 analiză instituțională elaborată 
 

8) 1 set de măsuri obligatorii de informare și publicitate implementate  
 

9) 1 documentație de atribuire realizată și procedură de achiziție derulată pentru servicii de elaborare 
studiu de fezabilitate, evaluare a impactului asupra mediului, analiză cost-beneficiu, și analiză 
instituțională 


