
                                              

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
NR. 238/15.09.2022 

privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul “Construirea a 265 de insule ecologice 

digitalizate în Sectorul 6” și a cheltuielilor legate de proiect 
 
 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul                      
de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Locală Digitalizare, Proiecte cu Fonduri Externe            
nr. .............../.............., din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;  
 Văzând avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 6 nr. .........; 
 Luând în considerare prevederile ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor 
europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B.; 
 În conformitate cu prevederile: 
- Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a Sectorului 6 al Municipiului București                 
2021-2030; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea 
cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin 
Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței 
de Urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național 
de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile               
și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; 
- Hotărârii Guvernului nr. 209 din 14 februarie 2022 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 
privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene 
alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru 
elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de 
fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și 
reziliență; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), 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.  Se aprobă depunerea cererii de finanțare cu titlul“Construirea a 265 de insule 

ecologice digitalizate în Sectorul 6” în vederea finanțării acestuia prin intermediul Componentei 
3 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor 
municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune în cadrul Planului Național de 
Redresare și Reziliență, precum și descrierea investiției, conform Anexei nr. 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului cu titlul “Construirea a 265 de 

insule ecologice digitalizate în Sectorul 6”, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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Art. 3.  Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului cu titlul “Construirea a 265 de insule ecologice digitalizate în Sectorul 6” se vor 
asigura din bugetul local al Sectorul 6 al Municipiului București. 

Art. 4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare pentru mentenanța investiției pe 
o perioadă de minim 5 ani de la finalizarea proiectului. 

Art. 5. Se aprobă lista celor 265 de locații unde se vor instala insulele ecologice digitale, 
conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 al Municipiului București să semneze 
contractul de finanțare nerambursabilă și documentele necesare în etapa de implementare a 
proiectului.  

Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6 prin Direcția Generală Dezvoltare Locală Digitalizare, 
Proiecte cu Fonduri Externe, Direcția Generală Investiții Publice și Direcția Generală 
Economică, vor 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. 8.  Prezenta hotărâre poate fi contestată 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 
 

                   



 

 
 
 
 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanţare  
cu titlul “Construirea a 265 de insule ecologice digitalizate în Sectorul 6”  

și a cheltuielilor legate de proiect 
 

În contextul obligaţiilor impuse de directivele europene și de legislaţia naţională, 

dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor reprezintă o prioritate 

pentru Sectorul 6 al Municipiului București. Prin intermediul subinvestiţiei                       

I1.B – Construirea de insule ecologice digitalizate din cadrul Planului Naţional de Redresare 

și Reziliernţă, Sectorul 6 poate beneficia de finanţare nerambursabilă pentru proiectele 

care au ca obiectiv dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea 

capacităţii de colectare separată, în conformitate cu legislaţia specifică și cu prevederile 

Planului de Gestionare a Deșeurilor pentru Municipiul București. 

Conform datelor raportate de către operatorii de salubrizare care prestează activităţi                 

de colectare a deșeurilor pe raza Sectorului 6, cantitatea de deșeuri colectată separat în 

anul 2021 reprezenta doar 6.17% din cantitatea totală de deșeuri municipale colectată. 

Colectarea separată a fost realizată în special pentru deșeurile reciclabile. 

Luând în considerare oportunitatea existentă în cadrul apelului de proiecte lansat                       

de PNRR, ce vizează finanţarea nerambursabilă pentru construirea insulelor ecologice 

digitalizate, Sectorul 6 al Municipiului București intenţionează să depună o cerere                       

de finanţare pentru proiectul „Construirea a 265 de insule ecologice digitalizate                      

în Sectorul 6” . 

Drept urmare, în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. o) din 

O.U.G. 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 aprobarea depunerii cererii de finanţare cu titlul “Construirea a 265 de insule 

ecologice digitalizate în Sectorul 6” și a cheltuielilor legate de proiect. 

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 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanţare cu titlul 

“Construirea a 265 de insule ecologice digitalizate în Sectorul 6” și a cheltuielilor legate 

de proiect 

 

 
 

Sectorul 6 al Municipiului București este potențial beneficiar eligibil în cadrul apelului de 

proiecte cu titlul PNRR/2022/C3/S/I.1.B, Componenta C3 – Managementul deșeurilor, Investiția 

I.1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor 

municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune, Subinvestiția I1.B. - Construirea de 

insule ecologice digitalizate, Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). 

Prin intermediul componentei C3 se urmărește accelerarea procesului de extindere și 

modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România, cu accent pe colectarea 

separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu 

directivele aplicabile și tranziția la economia circulară.  

Investițiile din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în domeniul gestionării 

deșeurilor municipale contribuie cu 4,5% la ținta națională de atingere a ratei de 50% de 

reciclare și pregătire pentru reutilizare a deșeurilor municipale până în 2025, astfel cum este 

definită în Directiva-cadru privind deșeurile [Directiva 2008/98/CE modificată prin Directiva 

(UE) 2018/851]. 

Conform datelor raportate de către operatorii de salubrizare care prestează activități de 

colectare a deșeurilor pe raza Sectorului 6, cantitatea de deșeuri colectată separat în anul 

2021 reprezenta doar 6.17% din cantitatea totală de deșeuri municipale colectată. Colectarea 

separată a fost realizată în special pentru deșeurile reciclabile. 

Direcția Generală Dezvoltare Locală 
Digitalizare, Proiecte cu Fonduri Externe 

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 



 

 

În cadrul Componentei 3 rata de finanțare acordată este de 100% din valoarea 

cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA. Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile 

va fi suportată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții 

pentru Componenta 3 – Managementul Deșeurilor – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în 

conformitate cu legislația în vigoare. Abordarea va fi de tip competitiv, pe principiul 

selecției de proiecte pe bază de punctaj. 

În acest context, Sectorul 6 al Municipiului București intenționează să depună o cerere de 

finanțare cu titlu „Construirea a 265 de insule ecologice digitalizate în Sectorul 6” care să 

cuprindă înființarea și dotarea de insule ecologice digitalizate (ansamblu de containere), pentru 

următoarele fluxuri de deșeuri colectate separat: deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic 

și metal, deșeuri de sticlă, deșeuri biodegradabile, deșeuri reziduale.  

O cerere de finanțare poate include un număr maxim de insule ecologice digitalizate corelat cu 

numărul de locuitori ai UAT-ului beneficiar, iar în cazul Sectorului 6 al Municipiului București 

numărul maxim de insule pentru care se poate solicita finanțare este de 275. 

Fiecare insulă ecologică trebuie să deservească un număr minim de 200 de 

locuitori/apartamente, iar alocarea financiară pentru o insulă supraterană încasetată cu 

container de 1.1 metri cubi pe 5 fracții de colectare selectivă este de 10.000 euro fără TVA. 

Perioada de implementare a activităților din cadrul proiectului nu poate depăși 30.09.2024 iar 

pentru o perioadă de minimum 5 ani de la finalizarea proiectului se va asigura mențenanță 

pentru investiția realizată. 

Proiectul propus se încadrează, de asemenea, în obiectivele strategice ale Planului Integrat de 

Dezvoltare Urbană al Sectorului 6 al Municipiului București, aprobat în anul 2021, activitățile 

acestuia având o contribuție directă la implementarea Priorității strategice - Orașul 

durabil/Mediu curat și nepoluant, Obiectivul specific - Asigurarea unei gestionări eficiente a 

deșeurilor și promovarea tranziției la o economie circulară prin instalarea a 265 de insule 

ecologice digitalizate în Sectorul 6 al Municipiului București. 

 



 

 

Având în vedere cele menționate anterior, considerăm oportună supunerea spre aprobare a 

Consiliului Local al Sectorului 6 a proiectului de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de 

finanțare cu titlul “Construirea a 265 de insule ecologice digitalizate în Sectorul 6” și a cheltuielilor 

legate de proiect. Menționăm faptul că urgența acestei solicitări este dată de publicarea 

pe 14.09.2022 a anunțului de lansare pentru Subinvestiția I1.B. - Construirea de 

insule ecologice digitalizate, iar ghidul specific în forma finală a fost publicat pe data 

de 15.09.2022, în aceeași zi cu lansarea platformei informatice și a apelului. Precizăm 

faptul că depunerea proiectelor încetează în momentul în care alocarea aferentă 

apelului este atinsă în proporție de 200%. 
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Întocmit, 
Consilier 

Mădălina IACOB 


