
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 171/30.06.2022 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului  „Extinderea Sistemului de Colectare Separată a Deșeurilor la nivelul           
Sectorului 6 al Municipiului București” în vederea  depunerii proiectului în cadrul  

Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 
specialitate al Direcţiei Generale Servicii Publice nr. ............., din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Sectorului 6;  
 Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6, nr. ......., 
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, 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”;  

 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. k), 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 Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai 

proiectului „Extinderea Sistemului de Colectare Separată a Deșeurilor la nivelul          
Sectorului 6 al Municipiului București”, în vederea depunerii acestuia în cadrul Programului 
Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, prin compartimentele funcționale din cadrul aparatului 
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. 3. 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 
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REFERAT DE APROBARE 

pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a 

indicatorilor tehnico-economici ai proiectului  „Extinderea Sistemului de 

Colectare Separată a Deșeurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București”  

în vederea  depunerii proiectului în cadrul 
Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020 

 

 

 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. 

Pentru depunerea proiectului este necesară aprobarea prealabilă a unui 
Studiu de Fezabilitate.  

Având în vedere cele menţionate mai sus, în baza art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 
166 alin. (2) lit. k) 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                     

Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului  

„Extinderea Sistemului de Colectare Separată a Deșeurilor la nivelul           Sectorului 

6 al Municipiului București”  în vederea  depunerii proiectului în cadrul Programului 
Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020. 
 

 

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 



 

 

 
 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 
 
Administraţia Sectorului 6 pune accent pe necesitatea protejării mediului 

înconjurător, pe protejarea sănătăţii populaţiei, pe creşterea eficienţei utilizării 

resurselor, pe gestionarea durabilă a deşeurilor, pe dezvoltarea comportamentului 

responsabil privind colectarea separată a deşeurilor şi gestionarea eficientă a 

acestora, precum şi pe întărirea capacităţii instituţionale.  

Menţionăm faptul că legislaţia europeană, dar şi cea naţională, ne impune ca 

fiecare administraţie 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 administraţia să facă eforturi pentru pentru îmbunătăţirea 

permanentă a activităţilor privind colectarea separată a deșeurilor, sortarea, 

reducerea la depozitare a deșeurilor.  

Reducerea cantităţilor de deșeuri depozitate se poate realiza prin 

creşterea gradului de sortare, obiectiv îngreunat de faptul că Sectorul 6 nu 

dispune de infrastructura pentru pre-colectarea separată a deşeurilor direct la 

populaţie. Deci se impune necesitatea construirii unei astfel de infrastructuri 

compuse din puncte de colectare separată a deşeurilor în proximitatea tuturor 

blocurilor din Sectorul 6. 

Avem în vedere legislaţia în vigoare privind desfăşurarea activităţii de 

salubrizare, protecţia mediului, armonizarea acesteia cu legislaţia europeană, Legea 

nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată cu completările şi 
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modificările ulterioare, Ordonanţă de urgenţă nr. 38/2022 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative în vederea eficientizării gestionării deșeurilor, 

H.C.G.M.B. nr. 82/2015, Ordonanţa de urgenţă nr.92/2021 privind regimul deşeurilor, 

a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor 

de ambalaje, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, H.C.G.M.B. nr. 345/2020 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcţionare a serviciului public de salubrizare în 

Municipiului București. 

În ceea ce privește infrastructura de colectare separată a deșeurilor reciclabile, 

la nivelul Sectorului 6, regăsim: 

1. Puncte supraterane cu aport voluntar pentru colectarea deșeurilor reciclabile: 

12 centre; 

2. Blocurile construite în perioada comunistă, care reprezintă o pondere de 

aprozimativ 90% din totalul blocurilor din Sectorul 6, nu sunt prevăzute cu spaţiu 

pentru colectarea separată a deşeurilor. Doar aproximativ 5% dintre aceste 

blocuri deţin spaţii amenajate în exteriorul blocului pentru colectarea separată, 

dar aceste spaţii prezintă următoarele deficienţe: 

- Nu sunt conectate la reţeaua de apă (după caz) în vederea existenţei unei 

surse de apă la fiecare dintre acestea pentru spălarea suprafeţelor 

betonate în urma operaţiei de colectare (conform OMS 119/2014). 



 

 

- Permit utilizatorilor depozitarea deșeurilor menajere în afara 

recipientelor de colectare, prin  imposibilitatea controlării procesului de 

colectare; 

- Permit utilizatorilor depozitarea deșeurilor voluminoase sau a deșeurilor 

din construcţii/amenajări, deși aceste tipuri de deșeuri se constituie ca 

flux diferit; 

- Permit accesul uman la deșeuri generând riscuri semnificative pentru 

sănătatea populaţiei, în special a copiilor; 

- Permit furtul deșeurilor reciclabile; 

- Permit accesul animal la deșeuri, generând riscuri pentru sănătatea 

animalelor și propagă aceste riscuri inclusiv la nivelul locuitorilor; 

- Permit răscolirea deșeurilor și implicit deversarea/ împrăștierea 

acestora din recipientele de destinaţie; 

- Se constituie ca punct de atracţie pentru rozătoare și insecte; 

- Se constituie ca focare de agenţi patogeni (focare de infecţie) in conditiile 

accesului liber uman si animal; 

- Permit vandalizarea recipientelor, generând costuri pentru înlocuirea 

containerelor/pubelor; 

- Permit depozitarea deșeurilor de către orice persoană/ entitate, inclusiv 

a celor din categoria IIC (instituţii-industrie-comerţ) – care ar fi obligate, 

în caz contrar, la plata unor tarife diferenţiate faţă de populaţie; 

- Generează disconfort locuitorilor prin eliminarea mirosurilor neplăcute; 



 

 

- Generează disconfort vizual prin împrăștierea deșeurilor în afara 

recipientelor de destinaţie. 

  

Conform Planului de Gestionare a Deșeurilor din Municipiul Bucuresti 2020–

2025, aprobat la nivelul Municipiului București în anul 2021, eficienţa staţiilor de 

sortare este mult sub 75% (procent minim stabilit prin OUG nr. 74/2018), astfel, din 

cauza sistemului actual de colectare a deșeurilor reciclabile și a tehnologiilor de tratare 

nu se poate atinge ţinta de pregătire pentm reutilizare și reciclare a deșeurilor 

municipale de minim 50% din deșeurile de ambalaje generate în anul 2020. Pentru 

atingerea ţintei este necesară: implementarea de sisteme de colectare separată a 

deșeurilor reciclabile prin care să se atingă ratele de capturare stabilite prin PNGD; 

modernizarea/completarea staţiilor de sortare existente cu echipamente performante 

pentru a asigura tratarea eficientă a deșeurilor reciclabile colectate separat; 

construirea de noi staţii de sortare automatizate cu separatori optici, separatori 

magnetici. 

Coroborând informaţiile de mai sus, respectiv, tendinţa de creștere a numărului 

de locuitori rezidenţi ai Sectorului 6 (de aproximativ 0,7%/an), tendinţa de reducere a 

cantităţilor de deșeuri generate (1,22%/an), randamentul staţiei de sortare existentă 

(maxim 75% din capacitatea de 150.000 tone anual, adică maxim 105.000 tone/an, cu 

tendinţă de scădere accentutată a randamentului pe fondul uzurii) rezultă un deficit 

de capacitate de sortare de aproximativ 15.000 de tone/anual, cu tendinţă de 

amplificare progresivă. 

 



 

 

La nivelul Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti a fost realizat in anul 2021 un 

studiu de fezabilitate pentru 133 de platforme de colectare selectiva (subterane si 

supraterane). Scopul investiţiei este acela de a implementa, la nivelul Sectorului 6 al 

Municipiului București, un sistem  de colectare selectivă a deșeurilor menajere 

generate de către cetăţenii din condominiile de locuinţe din Sectorul 6. Obiectivul 

general al proiectului vizat de SF este realizarea unor puncte de colectare selectiva a 

deseurilor cu amplasare in subteran (124 locatii) si suprateran (9 locatii), in vederea 

respectarii obligatiilor legislative impuse, optimizarii sistemului de colectare a 

deseurilor, cresterii a calitatii serviciului public cat si a confortului urban, in vederea 

protejarii sanatatii populatiei, animalelor si in special eliminarii limitarii riscurilor 

asociate poluarii mediului. 

 

In vederea realizarii obiectivului investitional propus (cele 133 platforme), a fost 

analizata situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei. 

Principalele concluzii prevad faptul ca, in vederea colectarii deseurilor menajere, 

trebuie amenajate puncte de colectare in corespondenta stricta cu respectarea 

conditiilor impuse de legislatia aplicabila si cu celelalte aspecte identificate la analiza 

problematica, precum si faptul ca punctele de colectare trebuie sa fie dimensionate in 

concordanta cu indicele de generare a deseurilor si populatia arondata fiecaruia, cat 

si cu frecventa ridicarii deseurilor [golirii containerelor] impusa prin Regulamentul de 

Salubrizare. Din analiza derulata, scenariul recomandat a fost cel reprezentat de 

constructia unor puncte de colectare cu amplasare subterana, in exteriorul cladirilor 

de locuinte, puncte prevazute cu cosuri de insertie pentru flecare tip de deseu. Cele 

133 locatii vor fi organizate in 4 zone distincte (4, 5, 6, 8) apartinand cartierului Drumul 

Taberei din Sectorul 6 al capitalei, iar in aceste locatii se vor executa: 



 

 

1. Sisteme subterane de colectare selectiva a deseurilor menajere - 124 locatii (10 

dintre aceste locatii vor fl dotate cu sisteme "smart city"). 

2. Sisteme supraterane de colectare selectiva a deseurilor menajere - 9 locatii, avand 

in vedere prezenta retelelor de utilitati existente in aceste zone. 

Printre avantajele investitionale, operationale si administrative punctate in 

cadrul SF mentionat anterior, enumeram: eliminarea conectarii la canalizare, 

eliminarea vandalizarii si furtului, cresterea duratei de viata a investitiei (in cazul 

platformelor subterane, containerele sunt amplasate in cuva de beton incastrata in 

subsol, ocrotite de actiunea soarelui, apei cat si [partial] a variatiilor de temperatura; 

durata de viata a acestora putand creste inclusiv peste indicatorii garantati de 

producatori): medie 20 ani pt platformele subterane; eliminarea totala a accesului 

animalelor; posibilitatea instalarii unor sisteme de monitorizare a gradului de 

umplere; posibilitatea stabilirii unor norme locale administrative de eficientizare a 

colectarii selective; posibilitatea integrarii platformelor intr-un sistem centralizat de 

monitorizare, costul invetitional pe unitate de volum de colectare este semnificativ mai 

mic intre 70% si 90% mai ieftin fata de varianta supraterana, personalul nu necesita 

calificari suplimentare, timpul de ridicare este semnificativ mai mic etc.  

Practic solutia propusa in cadrul SF face referire, in cazul platformelor 

subterane, la puncte de colectare selectiva cu amplasare subterana, cu 4 containere 

de 1100 litri. Astfel, platforma cu 4 containere subterane este compusa dintr-o 

singura cuva de beton impermeabil in care se introduce structura metalica si sistemul 

hidraulic de ridicare. Structura metalica interioara este prevazuta cu spatii delimitate, 

destinate fiecarui container de 1, 1 mc dintre cele 4. Colectarea deseurilor se face 

prin actionarea hidraulica a platformei pentru ridicare, iar containerele se 

manipuleaza manual. Mai mult, platforma subterana are un volum total de colectare 



 

 

de 4,4mc, volum arondabil unui numar optimizat de utilizatori, astfel incat distantele 

intre imobil si platforma sa fie mici. 

 

Infrastructura existentă de colectare separată a deșeurilor reciclabile 

este insuficientă. Cantităţile de deșeuri colectate separat de la populaţie sunt 

reduse și gradul de impuritate în containerele de reciclabile este destul de ridicat, 

mai ales în zonele de blocuri, datorită faptului că populaţia aruncă în aceste 

containere și deșeuri reziduale, dacă containerele dedicate acestei categorii sunt 

pline/nu există/sunt insuficiente. De asemenea, se mai practică amestecarea 

fracţiilor colectate separat într-o singură mașină, în vederea transportului, practică 

ce descurajează generatorii în utilizarea infrastructurii de colectare separată. 

 

Problematica expusa anterior a determinat atat necesitatea unei analize 

pentru identificarea unei soluţii care să poată aduce imbunatatiri majore 

aspectelor identificate si care sa poata fi considerata durabila in raport cu 

exigentele legale existente, cu cele generate de cele mai bune practici in 

domeniu, cat si cu cele ce pot fi estimate a deveni obligatorii si sau oportune, 

pe termen lung. Astfel, pentru soluţionarea problematicilor descrise anterior, 

în vederea colectării selective a deșeurilor, este necesara amenajarea de puncte 

de colectare în corespondenţă strictă cu respectarea condiţiilor impuse de 

legislaţia aplicabilă și cu celelalte aspecte identificate. 

Sectorul 6 a identificat surse de finanţare nerambursabile pentru construcţia 

acestor puncte de colectare separată a deşeurilor, începand demersurile pentru 

accesarea acestora: 



 

 

 

 

 

Studiului de fezabilitate comandat în vederea  depunerii proiectului cu 

titlul  „Extinderea Sistemului de Colectare Separată a Deșeurilor la nivelul 

Sectorului 6 al Municipiului București” a fost realizat de Vego Concept 

Engineering SRL, conform contractului de servicii nr. 117 din 10.06.2022. 

 

Având în vedere cerinţele cuprinse în apelul de proiecte 

POIM/870/3/1/Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea 

gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România conform cărora 

este necesară aprobarea prin Hotărare de Consiliu Local a Studiului de 

fezabilitate în vederea  depunerii în cadrul apelului menţionat  a proiectului cu 

Proiect de 

infrastructură 

deșeuri -

colectare și 

sortare 

 

Dezvoltarea infrastructurii de 

colectare selectivă a deșeurilor, la 

nivelul Sectorului 6 al Municipiului 

București – construirea a 886 

platforme de colectare a 

deșeurilor 

 

Construirea a 886 puncte de 

colectare separată a deşeurilor pe 

4 fracţii 

Proiect ” Extinderea Sistemului de 

Colectare Separată a Deșeurilor la 

nivelul Sectorului 6 al Municipiului 

București” 

 

 

Proiect 

asistenţă 

tehnică 

 

 

 

Proiect asistenţă tehnică 

 

 

Pregătirea aplicaţiei de finanţare și 

a documentaţiei tehnico-

economice, inclusiv documente 

suport, pentru proiectul de 

infrastructură: 

aplicaţie finanţare 

studiu fezabilitate 

analiză cost – beneficiu 

analiză instituţională 

evaluarea de impact de mediu 

studii de teren 

studii specifice 

 



 

 

titlul  „Extinderea Sistemului de Colectare Separată a Deșeurilor la nivelul 

Sectorului 6 al Municipiului București”, se impune aprobarea Studiului de 

fezabilitate din Anexa 1.  

 

Director general 

Ganciu Sorin, 


