
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
NR. 113/14.04.2022 

privind aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii activității de colectare şi 
transport a deşeurilor municipale în Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti și a modelului 

contractului de delegare a gestiunii activității de colectare şi transport a deşeurilor municipale în 
Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 Având în vedere 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; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr. ..... și              
nr. .....; 

Ținând cont de prevederile: 
 art. 6 alin. (1) lit. h), art. 13 alin. (1) lit. a) si ale art. 17 alin. (1) și alin. (2) prima teză din 

Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 art. 1 alin. (4) lit. h), art. 8 alin. (1), alin. (3) lit. d), art. 23 alin. (1) și alin. (2) și art. 28                   

alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 art. 4 din Legea nr. 99/2014 de modificare și completare a Legii serviciului de salubrizare a 

localităților nr. 101/2006; 
 Ordinului nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare 

a localităților;  
 Ordinului nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de Sarcini - cadru al serviciului de 

salubrizare a localităților; 
 art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, cu modificările și completările ulterioare; 
      În temeiul dispozițiilor cuprinse de art. 139 alin. (3) lit. g), art. 166 alin. (4), 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. Se aprobă Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii activității de colectare şi 

transport a deşeurilor municipale în Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti conform Anexei nr. 1, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă modelul contractului de delegare a gestiunii activității de colectare şi 
transport a deşeurilor municipale în Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti conform Anexei nr. 2, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. (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. 4. 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 

   

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



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 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea 
gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Sectorul 6 al 

Municipiului Bucureşti și a modelului contractului de delegare a gestiunii activităţii de 
colectare şi transport a deşeurilor municipale în Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 
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 baza 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. 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: 

- colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare 
provenind din 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 licenţiat. 
Prin studiul de oportunitate, autoritatea deliberativă a Sectorului 6 a hotărât modalitatea de 

gestiune a serviciului public de salubritate, în aplicarea art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 101/2006.  
Având în vedere aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor cuprinse de art. 139 alin. (3),               

lit. g) și art. 166 alin. (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 aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii activităţii de colectare 
şi transport a deşeurilor municipale în Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti și a modelului 
contractului de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în 
Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti. 

 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 

 
 

 

 



 

 

Nr. 414/14.04.2022 
 

 

 

Raport de specialitate 

 

al Direcţiei Generale Servicii Publice Locale 
privind aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii activităţii de 

colectare şi transport a deşeurilor municipale în Sectorul 6 al Municipiului 

Bucureşti și a modelului contractului de delegare a gestiunii activităţii de colectare 

şi transport a deşeurilor municipale în Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 
 
 
Salubrizarea Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti este un serviciu comunitar de utilităţi 

publice reglementat, condus şi monitorizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 - 

legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, a Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare 

a localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de autoritatea 

administraţiei publice locale. 

             Având în vedere legislaţia în vigoare, este necesară aprobarea Caietului de sarcini 

pentru delegarea gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti. În elaborarea acestui Caiet de Sarcini s-au avut în vedere 

prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; a Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi 

concesiunile de servicii, cu completările şi modificările ulterioare; a O.G nr. 92 / 2021 privind 

regimul deşeurilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr.249/2015, 

privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi 

completările ulterioare; a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul  

pentru Mediu, cu modificările şi completările ulterioare; a Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice, cu modificările şi completările ulterioare;  a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
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achiziţie publică/ acordului - cadru, cu modificările şi completările ulterioare precum şi a 

Hotărârii H.C.G.M.B. nr.82/2015 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi funcţionare pe 

termen mediu şi lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul Bucureşti, a legii nr. 

181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase necompostabile, a Ordinului A.N.R.S.C. 

nr. 82/2015 privind aprobarea regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor 

cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind 

aprobarea caietului de sarcini cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor. 

           Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfasurare a activitatilor specifice 

serviciului de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale, stabilind 

nivelurile de calitate, indicatorii de performanta, cerintele tehnice si organizatorice necesare 

functionarii acestui serviciu in conditii de eficienta si siguranţă. 

Necesitatea delegării prin concesionare a gestiunii activităţii de colectare și transport a 

deșeurilor municipale în sectorul 6 al Municipiului București a fost argumentată prin Studiul 

de oportunitate aprobat de Consiliul Local al Sectorului 6 prin HCL 278/21.12.2021 şi prin HCL 

19/10.02.2022. Ca urmare a Studiului de oportunitate s-a decis ca o parte din activităţile 

componente ale serviciului de salubrizare să fie delegate unui operator de drept privat, iar o 

parte să fie încredinţate sub forma gestiunii directe unei stucturi aparținând Sectorului 6. Prin 

urmare vor fi încheiate două contracte de delegare: 

1. Un contract de delegare ce va fi atribuit unui operator privat prin licitaţie publică 

conform prevederilor legii nr. 100/2016 

și 

2. Un contract de delegare ce va fi atribuit direct unui operator deţinut de Sectorul 6 

Astfel, activităţile serviciului de salubrizare, care fac obiectul delegării de gestiune către 

operatorul privat sunt: 

 colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor 

similare provenind din 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; 

Forma de delegare prin concesionare a gestiunii activităţii de colectare și transport a 

deșeurilor municipale în sectorul 6 al Municipiului București, cât şi activităţile serviciului de 

salubrizare care fac obiectul delegării de gestiune către operatorul privat au fost aprobate prin 

HCL 278/21.12.2021.            

           Prin adoptarea acestui proiect de hotărâre se asigură eficientizarea serviciului de 

colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare 

provenite de la agenţii economici și instituţiile publice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale 

locuitorilor din Sectorul 6 care vor beneficia de acest serviciu. De asemenea, se asigură 

conformarea cu cerinţele legislaţiei naţionale şi europene pentru atingerea obiectivelor 

propuse la nivel local sau national, colectarea separată a deșeurilor, reducerea gradului de 

poluare a mediului înconjurător, precum și atingerea ţintelor de reducere a cantităţii de 

deşeuri depozitate.  

           Având în vedere că sunt respectate dispoziţiile legale, supunem aprobării Caietului de 

sarcini pentru delegarea gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale 

în Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti și a modelului contractului de delegare a gestiunii 

activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Sectorul 6 al Municipiului 

Bucureşti. 

 

 

Director general, 

Ganciu Sorin 


