
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
Nr. 100/08.04.2022 

privind înființarea, organizarea și funcționarea Administrației Serviciului Public de Salubrizare Sector 6, 
instituție publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 6 

al Municipiului București 
 

Ținând seama de 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; 

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6,               
nr. ......, nr. ........ și nr.......; 

În baza: 
 H.C.G.M.B. nr. 33/31.01.2022 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 

pentru înființarea unei institutii 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; 

 Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legii nr. 53/2003 republicată – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 
 Legii-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 

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

ulterioare; 
 O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare; 
 Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje; 
 Ordonanței de Urgență a Guvernului 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;  

 Art. 92 alin. (1), alin. 2 lit. a) și f), art. 130, art. 290, art. 540, art. 589, art. 590 lit. a), art. 591 și 
art. 594 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
În aplicarea prevederilor art. (1) și art. (3) din Hotărârea Consiliului 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 activității de 
salubrizare; 

În temeiul dispozițiilor cuprinse de art. 139 alin. (3) lit. a) și g), art. 166 alin. (2) lit. f) și lit. i), 
alin.(3) și (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului  6 
HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. (1) Se aprobă înființarea unei, instituții publice de interes local cu personalitate juridică,  
în subordinea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București, în conformitate cu prevederile 
art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice denumită 
Administrația Serviciului Public de Salubrizare Sector 6. 

(2) Se stabilește sediul principal al Administrației Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 în 
Splaiul Independenței nr. 200, sector 6, București. 

(3) Administrația Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 se înființează cu activitate financiar 
contabilă proprie, cu patrimoniu propriu, va funcționa pe bază de gestiune economică și se va bucura de 
autonomie financiară și funcțională, va fi subiect juridic de drept fiscal titular al codului unic de 
înregistrare fiscală și al conturilor deschise la unitățile teritoriale ale trezoreriei și/sau la unitățile bancare 
și va întocmi, în condițiile legii, bugetul de venituri și cheltuieli și situații financiare. 
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(4) Noua structură înființată va purta denumirea de Administrația Serviciului Public de 
Salubrizare Sector 6. 

(5) Administrația Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 va avea ca obiect principal de 
activitate realizarea în gestiune directă a serviciului de salubrizare în Sectorul 6, care cuprinde 
următoarele activități: 

a. măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice; 
b. curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe 

timp de polei sau de îngheț; 
 c. colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de 
ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.  

d. exploatarea și întreținerea stației de sortare a deșeurilor; 
Administrația Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 poate efectua și alte activități, dar numai 

din sfera prestării serviciului de salubrizare care au legătură directă cu obiectul principal de activitate sau 
poate contribui la realizarea acestuia. 
 (6) Finanțarea Administrației Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 se va face din subvenții 
acordate de la bugetul local, dar și din venturi proprii provenite din taxe și tarife,  conform dispozițiilor 
art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. 

(7) Administrația Serviciului Public de Salubrizare Sector 6, este condusă de un Director General 
care  exercită funcția de ordonator terțiar de credite, în conformitate cu prevederile legii finanțelor 
publice locale.  

Art. 2. (1) Se aprobă Organigrama Serviciului Public de Salubrizare Sector 6, conform Anexei 
nr. 1 la prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă Statul de funcții al Administrației Serviciului Public de Salubrizare Sector 6, care 
cuprinde 730 de posturi de natură contractuală cu normă întreagă și cu fracțiune de normă de 2, 4 și 6 ore, 
după caz, înființate cu caracter nedeterminat, care pot fi ocupate în condițiile legii, conform Anexei nr. 2 
la prezenta hotărâre. 

(3) Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației Serviciului Public de 
Salubrizare Sector 6, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 

(4) Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 3. H.C.L. al Sectorului 6 nr. 250/25.11.2021 privind stabilirea salariilor de bază și a 

coeficienților pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din cadrul familiei ocupaţionale 
“Administraţie”, utilizate în cadrul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 6 al municipiului 
Bucureşti se aplică și Administrației Serviciului Public de Salubrizare Sector 6, iar articolul 5 al acesteia 
se modifică în consecință. 

Art. 4. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 să desemneze, prin dispoziție, o persoană care să 
întreprindă toate demersurile necesare în vederea: 

a. înregistrării în scopul dobândirii personalității juridice, luării în evidență, desfășurării 
activității; 

b. reprezentării în fața tuturor instituțiilor publice, a persoanelor fizice și/sau juridice; 
c. obținerii certificatului de înregistrare fiscală, deschiderii de conturi la unitățile teritoriale ale 

trezoreriei și/sau la unitățile bancare, obținerii de autorizații, avize și a oricăror alte acte 
necesare desfășurării activității în conformitate cu prevederile legale. 

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Serviciului Public de Salubrizare Sector 6, 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. 6. 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 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea organizarea și funcţionarea Administraţiei 
Serviciului Public de Salubrizare Sector 6, instituţie publică de interes local cu 

personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului 
București 

 
 

Programul privind priorităţile de dezvoltare și revitalizare ale Sectorului 6 pe care 
l-am elaborat acordă o importanţă deosebită serviciilor publice de salubritate. În 
vederea analizării modalităţilor de organizare, am dispus în scurt timp de la primirea 
mandatului de Primar al Sectorului 6, elaborarea de către o organizaţie profesionistă 
și imparţială a unei analize independente asupra situaţiei actuale și a unei propuneri 
fundamentate privind reașezarea pe bază de eficacitate și legalitate a serviciilor publice 
de salubritate. 

Potrivit legii, serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din sfera 
serviciilor comunitare de utilităţi publice și se desfășoară sub controlul, conducerea 
sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale pentru satisfacerea nevoilor 
comunităţilor locale.  

Activităţile specifice serviciului de salubrizare se gestionează și se exploatează 
prin intermediul unor structuri specializate, denumite în continuare operatori, 
licenţiate în condiţiile legislaţiei specifice. Aceste activităţi sunt prevăzute în art. 2                  
alin. 3 ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare. Studiul de oportunitate, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 278/2021, cu modificările și completările 
ulterioare, a stabilit necesitatea și oportunitatea organizării activităţii prin delegarea 
gestiunii serviciului public de salubrizare de pe teritoriul Sectorului 6 al Municipiului 
București astfel: 
 componenta serviciului de salubrizare constituită din următoarele activităţi: 

- măturatul, spălatul, stropirea și întreţinerea căilor publice, 
- curăţarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menţinerea în funcţiune 

a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, 
- colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora 

către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare să fie 
încredinţată sub forma gestiunii directe unui operator public.  

 

CABINET PRIMAR 

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

SECTOR 6 BUCUREȘTI 
E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 
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 componenta serviciului de salubrizare constituită din următoarele activităţi: 
- colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al 

deșeurilor similare provenite din locuinţe și activităţi comerciale din industrie 
și instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de 
deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori; 

- colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuinţe, generate de 
activităţi de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora 

să fie delegată prin licitaţie publică către un operator de drept privat.  
 
În fapt și în drept, prin acest studiu de oportunitate, autoritatea deliberativă a 

Sectorului 6 a hotărât modalitatea de gestiune a serviciului public de salubritate în 
aplicarea art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 101/2006.  

Astfel, în vederea implementării măsurilor propuse prin studiul de oportunitate 
privind modalitatea de organizare a activităţilor ce aparţin componentei încredinţată 
unui operator public, supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 6 înfiinţarea 
Administraţiei Serviciului Public de Salubritate Sector 6, instituţie publică de interes 
local la nivelul subdiviziunii administrativ teritoriale, cu scopul de a fi operator al 
serviciului de salubritate pentru activităţile descrise mai sus. 

Pe de altă parte, având în vedere calitatea de operator de servicii de utilitate 
publică a Administraţiei Serviciului Public de Salubritate Sector 6, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, numărul de 
posturi ce va fi aprobat pentru funcţionarea acestei instituţii este exceptat de la 
numărul maxim de posturi stabilit pentru subdiviziunea administrativ-teritorială         
Sector 6 stabilit conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010. Potrivit                 
art. III din acest act normativ, ”numărul maxim de posturi .... nu se aplică capitolelor 
bugetare ... «Servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu personalitate 
juridică, înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor judeţene, 
după caz, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor                     
administrativ-teritoriale respective», așa cum sunt definite la art. 28 alin. (2) lit. a) din 
Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, indiferent de sursa de finanţare. 

În paralel cu organizarea eficientă a activităţii de salubrizare a căilor publice, se 
impune demararea procedurilor pentru construirea unei staţii de sortare a deșeurilor. 
Avem obligaţia legală, dar și morală, de a construi sisteme de management al 
deșeurilor moderne şi prietenoase cu mediul, de a renunţa la instalaţiile învechite şi 
poluante, de a crește eforturile pentru colectarea separată și reducerea cantităţilor de 
deșeuri depozitate. Reducerea deșeurilor depozitare este interdepedentă cu gradul de 
sortare a acestora. Sectorul 6 își propune să construiască o staţie de sortare proprie 
pentru îndeplinirea ţintelor de reciclare și de reducere a cantităţilor de deșeuri 
depozitate.  



 

Având în vedere aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor cuprinse de art. 139 
alin. (3) lit. a) și g), art. 166 alin. (2) lit. f) și lit. i), alin. (3) și (4) 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 
înfiinţarea organizarea și funcţionarea Administraţiei Serviciului Public de Salubrizare 
Sector 6, instituţie publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea 
Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București. 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
 


