
 
HOTĂRÂRE 

privind preluarea de către Consiliul Local Sector 6 a competenţelor unităţii administrativ-teritoriale  
a municipiului Bucureşti de organizare a prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice  
a deşeurilor, de organizare a tratării mecanobiologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare, 

precum şi de administrare a depozitelor de deşeuri şi/sau instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale 
 şi a deşeurilor similare, pentru deșeurile generate și colectate pe raza administrativ teritorială  

a Sectorului 6 al municipiului București 
                                                   

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate                     
al Direcției Generale Servicii Publice Locale nr. 25995/16.06.2022, din cadrul aparatului de specialitate                     
al Primarului Sectorului 6;  
 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6, nr. 5                 
și nr. 6; 
 Ținând cont de: 
 prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările                     

și completările ulterioare; 
 modificarile aduse art. IV din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de 

salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 prin Ordonanţa de urgenţă nr. 38/2022 pentru modificarea                     
şi completarea unor acte normative în vederea eficientizării gestionării deşeurilor; 

 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare; 
 Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările 

ulterioare; 
          În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. d), art. 166 alin. (2) lit. o), 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. (1) Se aprobă preluarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 a competenţelor unităţii 
administrativ-teritoriale a municipiului Bucureşti de organizare a prelucrării, neutralizării şi valorificării 
materiale şi energetice a deşeurilor, de organizare a tratării mecanobiologice a deşeurilor municipale şi a 
deşeurilor similare, precum şi de administrare a depozitelor de deşeuri şi/sau instalaţiilor de eliminare a 
deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare, pentru deșeurile generate și  colectate pe raza administrativ 
teritorială a Sectorului 6. 

(2) Preluarea competenţelor menționate la alineatul 1 se aplică pe o perioadă determinată, fără a depăşi 
termenul din Planul de gestionare al deşeurilor din Municipiul Bucureşti (2020-2025), aprobat prin                   
Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 260 din 01.09.2021.  

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 prin aparatul de specialitate va 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. 3. Prezenta hotărâre se poate contesta 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   
Nr.: 149                                                                                                                                                                                     
Data: 28.06.2022    
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