
 

 

Nr. 852 / 09.02.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 

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 

 

 

Pornind de la necesitatea respectării cadrului legal existent, precum și de la 

responsabilitatea implementării modificărilor legislative în domeniul gestionării deșeurilor, la 

nivelul Sectorului 6, s-a dispus realizarea unui Studiu de oportunitate privind modalitatea de 

delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare din Sectorul 6 al Municipiului 

București. 

Scopul studiului îl reprezintă fundamentarea necesității și oportunității de delegare a 

gestiunii serviciului public de salubrizare pe teritoriul Sectorului 6 al Municipiului București, 

respectiv : 

• dimensionarea tehnică și umană a viitorilor operatori ai serviciului de salubrizare; 

• dimensionarea parametrilor de performanță și a costurilor necesare pentru realizarea unui 

serviciu de calitate; 

• identificarea investițiilor necesare din punctul de vedere al serviciului de salubrizare la nivelul 

Sectorului 6; 

• stabilirea condițiilor contractuale, inclusiv perioada de amortizare a investițiior ce se vor realiza. 

Conținutul Studiului de oportunitate a fost elaborat cu respectarea cadrului legal de 

reglementare a serviciului public de salubrizare , precum și cu respecatrea legislației în domeniul 

achizițiilor publice și a fost predat și recepționat conform Procesului verbal de predare/primire 

și recepție cu nr 24712/29.06.2021. 

Prin Hotărarea nr. 278 din 21.12.2021, 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, s-a aprobat Studiul de Oportunitate, dar urmare a 

unui amendament a fost modificată forma de organizare a noului operator ce urmează a fi înființat 

din societate comercială în instituție publică. 
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Procesul de perfecționare al documentelor pentru delegarea gestiuni a continuat, ca urmare au 

apărut modificări care au fost transpuse în ultima variantă a Studiului de Oportunitate şi 

recomandăm ca aceste modificări să fie aprobate de Consiliul Local Sector 6. 

 

Modificări propuse: 

La pagina 56, în Tabelul Error! No text of specified style in document.-1 (Obiective și ținte 

privind activitățile care urmează a fi delegate în sectorul 6): 

în linia 2, coloana 2, obiectivul „Toată populația județului, atât din mediul urban, cât şi din mediul 

rural, este conectată la serviciu de salubrizare” devine „Toată populația este conectată la serviciul 

de salubrizare” 

La pagina 79: 

 „Din totalul de 25 de riscuri identificate, 13 riscuri sunt transferate în totalitate, 7 riscuri sunt 

transferate în proporție de 50% către Delegat, iar 5 riscuri sunt asumate de către Delegatar.” devine 

„Din totalul de 26 de riscuri identificate, 15 riscuri sunt transferate în totalitate, 6 riscuri sunt 

transferate în proporție de 50% către Delegat, iar 5 riscuri sunt asumate de către Delegatar.”  

La pagina 89, Tabel Error! No text of specified style in document.-2 (Matricea riscurilor): 

Linia 20, coloana 3, “Pe parcursul derulării contractului de operare, mai mulți utilizatori casnici 

(asociații de locatari) vor solicita aplicarea instrumentului PAYT” devine „Pe parcursul derulării 

contractului de operare, mai mulți utilizatori casnici (asociații de locatari) vor solicita aplicarea 

instrumentului PPCA” 

Linia 20, coloana 4, „100%” se şterge, devenindiar coloana 4 devine spațiu gol 

Linia 20, coloana 5, apațiul gol se ocupă cu textul „100%” 

Linia 20, coloana 6, textul „Deoarece delegatarul va încasa un volum de taxe mai mic, dar va 

trebui să plătească delegatului pentru un volum de deșeuri reziduale mai mare, sistemul poate 

deveni nesustenabil financiar” devine „Deoarece delegatul va încasa un volum de tarife mai mic, 

dar va trebui să colecteze un volum de deșeuri reziduale mai mare, sistemul poate deveni 

nesustenabil financiar” 

Linia 20, coloana 7, textul „Urmărirea sistemică a cantităților colectate de la utilizatorii care au 

solicitat PAYT” devine „Urmărirea sistemică a cantităților colectate de la utilizatorii care au 

solicitat PPCA” 



 

 

La pagina 151, Tabel Error! No text of specified style in document.-3 (Tarife de salubrizare 

pentru utilizatorii casnici ai serviciului de salubrizare):   

Ultima linie, care are ca descriere “TOTAL TARIF ACTIVITATEA DE SALUBRIZARE 

POPULATIE (cu TVA)” se înlocuiesc integral valorile care includ TVA, adica toate valorile din 

ultima linie „11,78 – 11,59 – 11,57 – 11,56 – 11,58 – 11,72 – 11,89 – 12,07 – 12,29 -12,29 – 

12,29” devin „13,45 – 12,48 – 12,54 - 12,63 - 12,82 – 13,10 – 13,43 – 13,81 – 14,26 – 14,24 – 

15,23” 

La pagina 186, Tabel Error! No text of specified style in document.-4 (Valoarea estimata a 

contractului de gestiune delegată (valoarea maximă)): 

Linia 2, coloana 2, textul „85.699.875” devine “85.699.876” 

Linia 3, coloana 3, textul „1.244.411” devine “1.244.410” 

Linia 12, coloana 2, textul  „173.345.231” devine “ 87.645.357 “ 

Linia 12, coloana 3, textul „196.423.545” devine “99.364.693 “ 

Linia 12, coloana 4, textul „1.964.235.453” devine “993.646.925“ 

Linia 13, coloana 2 textul „206.280.825” devine “104.297.975“ 

Linia 13, coloana 3, textul „233.744.019” devine “118.243.985“ 

Linia 13, coloana 4, textul „2.337.440.189” devine “1.182.439.841“ 

La pagina 188 

Textul „A fost analizat impactul asupra bugetului Primăriei Sectorului 6 în condițiile unui contract 

cu durata de 9 ani.” devine „A fost analizat impactul în condițiile unui contract cu durata de 8 ani.” 

Denumirea Tabelului Error! No text of specified style in document.-5, textul denumirii 

„Proiecții ale bugetului de salubrizare al Primăriei Sectorului 6, în condițiile unor durate diferite 

ale contractului de delegare” devine „Proiecții ale tarifului, în condițiile unor durate diferite ale 

contractului de delegare” 

Tabel Error! No text of specified style in document.-6: 

linia 2, coloana 1, textul „9 ani” devine „8 ani” 

linia 2, coloana 2, textul „193.266.330” devine “96.789.770” 

linia 3, coloana 2, textul „196.423.545” devine “99.364.693” 

linia 4, coloana 2, textul „215.723.679” devine “105.802.226” 

 



 

 

Recomandăm ca aceste modificări să fie aprobate de Consiliul Local Sector 6 cu caracter 

de urgență. Caracterul de urgență al acestor modificări este rezultat din necesitatea demarării 

procedurii de delegare a serviciului public de salubrizare, activitățile de colectare şi transport 

deşeuri. 

Având în vedere aceste considerente, propunem supunerea spre dezbatere și aprobare 

Consiliului Local Sector 6 a proiectului 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. 

 

 

 

 

DIRECTOR  GENERAL, 
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