
 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  

 
                                                               

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 169/22.06.2022 
privind alocarea unei porțiuni de teren în suprafață de 10.000 mp din terenul în suprafață totală 
de 32.192 mp situat în b-dul Timișoara nr. 108B, sector 6, în vederea realizării unor construcții, 

instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare 
 
 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 
specialitate al Direcției Tehnice din cadrul Direcției Generale Arhitect Șef și Planificare 
Teritorială nr. ......... din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6; 

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

În temeiul prevederilor: 
- H.C.G.M.B. nr. 246/2021 privind trecerea din domeniul privat al municipiului București în 

domeniul public al municipiului București și transmiterea din administrarea Consiliului General 
al Municipiului București prin Administrația Fondului Imobiliar în administrarea Consiliului 
Local Sector 6 a imobilului situat în bulevardul Timișoara nr. 108B, sector 6; 

- H.C.G.M.B. nr. 403/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului 
București nr. 246/2021 privind trecerea din domeniul privat al municipiului București în 
domeniul public al municipiului București și transmiterea din administrarea Consiliului General 
al Municipiului București prin Administrația Fondului Imobiliar în administrarea Consiliului 
Local Sector 6 a imobilului situat în bulevardul Timișoara nr. 108B, sector 6; 

- H.C.G.M.B. nr. 33/31.01.2022 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 
pentru înființarea unei instituții 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; 

- H.C.L. al Sectorului 6 nr. 125/2022 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; 

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

- Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinului nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciilor de salubrizare a 

localităților emis de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 
de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.; 
 



 În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g), art. 166 alin. (2) lit. g) și i), 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. Se aprobă pentru Administrația Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 
alocarea unei porțiuni de teren în suprafață de 10.000 mp, identificată conform planului anexă 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din terenul în suprafață totală de 32.192 mp 
situat în b-dul Timișoara nr. 108B, sector 6, în vederea realizării unor construcții, instalații și 
echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare. 

Art. 2. Terenul menționat la Art. 1 este înscris în Cartea funciară a Municipiului 
București cu numărul cadastral 214793 și se află în proprietatea publică a Municipiului 
București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 prin aparatul de specialitate și Administrația Serviciului 
Public de Salubrizare Sector 6, 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 alocarea unei porţiuni de teren în suprafaţă de 
10.000 mp din terenul în suprafaţă totală de 32.192 mp situat în b-dul Timișoara                
nr. 108B, sector 6, în vederea realizării unor construcţii, instalaţii și echipamente 

specifice destinate prestării serviciului de salubrizare 
 

 Pentru contracararea efectelor negative generate de dinamica societăţii urbane, 
autorităţile administraţiei publice locale trebuie să dispună de servicii de utilităţi 
publice stabile și predictibile, dar și suficient de flexibile, capabile să instituie noi 
soluţii pentru îmbunătăţirea permanentă a serviciilor  prestate.  
 Ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare 
a localităţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al 
Sectorului 6 al Municipiului București a adoptat Hotărârea nr. 125/2022 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. 
 În vederea îndeplinirii atribuţiilor Administraţiei Serviciului Public de Salubrizare 
Sector 6, stabilite în baza legislaţiei specifice în vigoare, în conformitate cu prevederile  
Regulamentului de Organizare și funcţionare prevăzut în  Anexa nr. 3 la Hotărârea 
Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 125/24.05.2022 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, este necesară atribuirea unui teren aflat în 
proprietatea publică a Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al 
Sectorului 6 conform H.C.G.M.B. nr. 403/26.11.2021, teren necesar pentru realizarea 
unor construcţii, instalaţii și echipamente indispensabile pentru desfășurarea în 
condiţii optime a activităţilor curente. 
 În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
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 alocarea unei porţiuni de teren în suprafaţă de 10.000 mp din terenul 
în suprafaţa totală de 32.192 mp situat în b-dul Timișoara nr. 108B, sector 6, în 
vederea realizării unor construcţii, instalaţii și echipamente specifice destinate 
prestării serviciului de salubrizare. 
 
 

                                                        PRIMAR, 

 

                                                   CIPRIAN CIUCU 



 

 

    
 
Nr. 143/22.06.2022       

   

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

 
 Pentru contracararea efectelor negative generate de dinamica societății urbane, autoritățile 
administrației publice locale trebuie să dispună de servicii de utilități publice stabile și predictibile, 
dar și suficient de flexibile, capabile să instituie noi soluții pentru îmbunătățirea permanentă a 
serviciilor  prestate.  
 Adoptarea politicilor și a strategiilor de dezvoltare a serviciilor publice de salubrizare, atribuie 
autorităţile administraţiei publice locale competenţă exclusivă în ceea ce priveşte înfiinţarea, 
organizarea, coordonarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice la nivelul fiecărei 
unităţi/subunități administrativ-teritoriale, în limitele prevederilor cadrului legal care reglementează 
aceste servicii (acestea fiind detaliate la art. 5 şi art. 6 din Legea serviciului de salubrizare). 
 Ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităților republicată cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Sectorului 6 al 
Municipiului București a adoptat Hotărârea nr. 125/2022 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. 

În vederea îndeplinirii Atribuțiilor Administrației Serviciului Public de Salubrizare Sector 6, 
stabilite în baza legislației specifice în vigoare, în conformitate cu prevederile  Regulamentului de 
Organizare și funcționare prevăzut în  Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 
125/24.05.2022 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, este necesară atribuirea unui teren aflat 
în proprietatea publică a Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 
6 conform H.C.G.M.B. nr. 403/26.11.2021, teren necesar pentru realizarea unor construcții, 
instalații și echipamente indispensabile pentru desfășurarea în condiții optime a activităților curente. 

Drept urmare, în conformitate cu art. 136, alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, considerăm necesară 
și oportună adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind alocarea unei porțiuni de teren în 
suprafață de 10.000 mp din terenul în suprafața totală de 32.192 mp situat în b-dul Timișoara nr. 
108B, sector 6, în vederea realizării unor construcții, instalații și echipamente specifice destinate 
prestării serviciului de salubrizare. 
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