
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 121/10.05.2022   
privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a acorda Consiliului 

Local al Sectorului 6 împuternicirea expresă în vederea înființării unei societăți cu răspundere 
limitată cu capital integral de stat, în scopul desfășurării activității de sortare, tratare, prelucrare 

și valorificare materială și energetică a deșeurilor 
 
      Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 
specialitate al Direcției Generale Servicii Publice Locale Sector 6 nr. …../……, din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6; 
       Văzând avizul  comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 6, nr.......; 
       În conformitate cu prevederile: 

- art. 1 și art. 2 lit. e) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Cap. III din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 1 alin. (2) lit. e), art. 8 alin. (1), alin. (2) lit. f) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completări ulterioare; 

-  art. 2, art. 6 și art. 19 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților; 
- H.C.G.M.B. nr. 345/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a serviciului public de salubrizare în municipiul București; 
În temeiul art. 92, art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. i), alin. (3) și 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. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă 

a Consiliului Local al Sectorului 6 în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată cu 
capital integral public, în scopul desfășurării activității de sortare, tratare, prelucrare și 
valorificare materială și energetică a deșeurilor. 

Art. 2. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 să întreprindă toate demersurile necesare 
pentru înființarea societății cu răspundere limitată prevăzută la art. 1, după obținerea 
împuternicirii de la Consiliul General al Municipiului București. 
 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Servicii Publice Locale vor 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. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă, în 
termenul prevăzut de lege. 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului 
București de a acorda Consiliului Local al Sectorului 6 împuternicirea expresă în 

vederea înfiinţării unei societăţi cu răspundere limitată cu capital integral de stat, în 
scopul desfășurării activităţii de sortare, tratare, prelucrare și valorificare materială 

și energetică a deșeurilor 
 
 

 Pentru îmbunătăţirea sistemului actual de salubrizare este necesară 
înfiinţarea unei societăţi cu răspundere limitată al cărui scop să fie desfășurarea 
activităţii de sortare, tratare, prelucrare și valorificare materială și energetică a 
deșeurilor. 
 Conform prevederilor art. 166 alin. (2) lit. i) și alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local 
al Sectorului 6 poate aproba înfiinţarea societăţii numai cu împuternicirea expresă a 
Consiliului General al Municipiului București. 
       În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. i), alin. (3) 
și alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările si completările ulterioare, supun spre dezbatere şi 
aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind solicitarea 
către Consiliul General al Municipiului București de a acorda Consiliului Local al 
Sectorului 6 împuternicirea expresă în vederea înfiinţării unei societăţi cu 
răspundere limitată cu capital integral de stat, în scopul desfășurării activităţii de 
sortare, tratare, prelucrare și valorificare materială și energetică a deșeurilor. 
 
 

 

 
                                                               PRIMAR, 

 

     Ciprian Ciucu 
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Nr. 2738/10.05.2022  

 

 

 
Raport de specialitate 

 

la proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a 
acorda Consiliului Local Sector 6 împuternicirea expresă în vederea înființării unei societăți cu 
răspundere limitată cu capital integral de stat, în scopul desfășurării activității de sortare, tratare, 

prelucrare și valorificare materială și energetică a deșeurilor 
 

 

Serviciul public de salubrizare de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București trebuie să 
fie organizat pentru satisfacerea nevoilor comunității locale. De asemenea, Sectorul 6 pune accent 
pe necesitatea protejării mediului înconjurător, a sănătăţii populaţiei, pe creşterea eficienţei utilizării 
banilor publici și oferirea de servicii publice locale de calitate cetățenilor.  

Menționăm faptul că legislația europeană, dar şi cea națională, ne impune ca fiecare 
administrație să facă demersuri pentru a trece de la un sistem de management al deşeurilor învechit 
şi poluant la un sistem modern şi prietenos cu mediul. Este necesar ca administrația să facă eforturi 
pentru pentru îmbunătățirea permanentă a activităților privind colectarea separată a deșeurilor, 
sortarea, reducerea cantităților de deșeuri depozitate. Această reducerea cantităților de deșeuri 
depozitate se poate realiza prin creşterea gradului de sortare, iar faptul că Sectorul 6 nu dispune de 
o stație de sortare proprie pentru îndeplinirea țintelor de reciclare și de reducere a cantităților de 
deşeuri depozitate, impune necesitatea construirii unei astfel de instalații. 

De asemenea, se impune existența în Sectorul 6 a unor instalații pentru rezolvarea 
problemelor generate de existența unor cantități foate mari de deşeuri vegetale şi de deşeuri din 
construcții, provenite de la spațiile verzi şi, respectiv, de la lucrările de construcție, de pe domeniul 
public sau privat. 

 
Înființarea unei societăți comeciale în scopul desfășurării activității de sortare, tratare, 

prelucrare și valorificare materială și energetică a deșeurilor pe raza administrativ-teritorială a 
Sectorului 6 al Municipiului București va avea ca rezultat: 

1) îmbunătățirea calității serviciului public de salubrizare prin: 

 controlul direct al Sectorului 6 în ceea ce priveşte managementul deşeurilor, în fapt, Sectorul 
6 fiind responsabil direct pentru managementul deşeurilor de pe teritoriul său; 

 eliminarea obiectivului de maximizare a profitului, specific operatorilor privați; 

 Sectorul 6 are instrumentele directe pentru co-interesarea celorlalți actori implicați in 
procesul de salubrizare (administrația locală, operator de salubritate, populație, instituții 
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publice, agenți economici etc) pentru îndeplinirea țintelor de reciclare şi de reducere a 
depozitării; 

2) realizarea unor venituri din contractele cu OIREP-urile şi valorificarea reciclabilelor; 

 
Înființarea unei societăți cu răspundere limitată cu capital integral de stat, în scopul desfășurării 

activității de sortare, tratare, prelucrare și valorificare materială și energetică a deșeurilor pe raza 
administrativ-teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București este posibilă, în conformitate cu 
prevederile art. 8 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, care prevede că  
în exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, 
autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu participarea unităților administrativ-
teritoriale la constituirea capitalului social al unor societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Luând în considerare cele menționate mai sus, în temeiul art. 92, art.139 alin. (1), art. 166 

alin. (2) lit. i), alin. (3), alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, propunem supunerea spre dezbatere și aprobare 
Consiliului Local al Sectorului 6, solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a 
acorda Consiliului Local Sector 6 împuternicirea expresă în vederea înființării unei societăți cu 
răspundere limitată cu capital integral de stat, în scopul desfășurării activității de sortare, tratare, 
prelucrare și valorificare materială și energetică a deșeurilor. 

 
 
 

 

Director  General, 

Ganciu Sorin 


