
 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 Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 
specialitate al Direcţiei Generale Servicii Publice Locale nr. 28413/30.06.2022, din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;  
 Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6, nr. 5 și 
nr. 6; 
 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.                  
             
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.: 163                                                                                                                                                                                   
Data: 30.06.2022    
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