
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 159/16.06.2022 
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 
Direcția Generală Servicii Publice Locale  nr. ......../....., din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Sectorului 6;  
 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6,  
nr. ....... și nr.......; 
 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. 
                   
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                                                           
  

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



 

 

 

 

 

 
 

REFERAT DE APROBARE 

 
la proiectul de 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 
 

     Pentru creșterea caliutăţii vieţii locuitorilor sectorului 6 al municipiului București 
este necesară adoptarea unor măsuri  privind gestionarea mai bună a deșeurilor 
generate și colectate pe raza sectorului. 

În acest sens este oportună preluarea de către autorităţile Sectorului 6 al 
municipiului București a competenţelor 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. 
     În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. d), coroborat cu art. 166 alin. (2) 
lit. o) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local Sector 6, proiectul de 
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. 

 

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 



                                                               

 

DIRECȚIA GENERALĂ SERVICII 
PUBLICE LOCALE 

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 

Nr.  25995/16.06.2022 

 

 

 

Raport de specialitate 

 

 

la proiectul de 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 
 
 
 
 
 
În luna   aprilie 2022 a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență nr. 38/2022, pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în vederea eficientizării gestionării deșeurilor, iar aceasta 

prevede că ” autoritățile deliberative ale sectoarelor municipiului București pot prelua competențele 

unității administrativ-teritoriale a municipiului București de organizare a prelucrării, neutralizării și 

valorificării materiale și energetice a deșeurilor, de organizare a tratării mecano-biologice a 

deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, precum și de administrare a depozitelor de deșeuri 

și/sau instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare”. 

 

Aceasta modicficare este fundamentată pe următoarele motive: 

 necesitatea accelerării măsurilor de natură a evita declanșarea procedurilor de infringement 

de către Comisia Europeană împotriva României în ceea ce privește respectarea condițiilor 

de a colecta, trata și elimina deșeurile într-un mod durabil; 

 situația deficitară a gestionării deșeurilor la nivelul municipiului București generează 

consecințe negative la nivelul fiecărui sector; 

 unitatea administrativ-teritorială a municipiului București nu deține un contract în vigoare 

cu un operator al unui depozit de deșeuri cu licență valabilă emisă de Autoritatea Națională 

de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice; 



                                                               

 

DIRECȚIA GENERALĂ SERVICII 
PUBLICE LOCALE 

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 

 unitatea administrativ-teritorială a municipiului București nu își exercită sau este în 

imposibilitate de a-și exercita anumite competențe în legătură cu înființarea, organizarea, 

atribuirea și derularea activităților de organizare a prelucrării, neutralizării și valorificării 

materiale și energetice a deșeurilor, de organizare a tratării mecanobiologice a deșeurilor 

municipale și a deșeurilor similare, de administrare a depozitelor de deșeuri și/sau 

instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, precum și de 

coordonare, monitorizare și control al serviciului de salubrizare, de stabilire și aprobare a 

indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare, așa cum se precizează la art. IV 

alin. (1) din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de 

salubrizare a localităților nr. 101/2006; 

 scrisoarea de punere în întârziere transmisă de Comisia Europeană României în data de 12 

noiembrie 2021, prin care sunt evidențiate neconformități în ceea ce privește gestionarea 

deșeurilor, în special în ceea ce privește tratarea deșeurilor înaintea eliminării prin 

depozitare; 

La articolul III, Ordonanța de Urgență nr. 38/2022 prevede că ” competențele autorităților 

deliberative ale sectoarelor municipiului București, prevăzute la alin. (2), se preiau prin hotărâre a 

consiliului local și se notifică Consiliului General al Municipiului București în termen de 15 zile de 

la data adoptării acestora” 

Drept urmare este necesară introducerea pe ordinea de zi a proiectului de 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. 

 
 
 
 

Director General, 

Ganciu Sorin 


