
 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  

 
                                                               

 

HOTĂRÂRE 
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. 143/22.06.2022 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6, nr. 1,                 
nr. 5 și nr. 6; 

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. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                   pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
         Lucian Dubălaru                                                               din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                                         Secretarul  general al Sectorului 6,   
  
                                                                                                        Demirel Spiridon    
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