
                                              

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 317/22.11.2022 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București                   
nr. 164/30.06.2022 privind aprobarea proiectului „Extinderea Sistemului de Colectare Separată 

 a Deșeurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București” și a cheltuielilor legate de proiect 
 
 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate 
al Direcţiei Generale Dezvoltare Locală, Digitalizare, Proiecte cu Fonduri Externe                   
nr. ........./...................., din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;  
 Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. ....... și nr. ....... ale Consiliului Local                   
al Sectorului 6; 
 În conformitate cu prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București nr. 164/30.06.2022 
privind aprobarea proiectului „Extinderea Sistemului de Colectare Separată a Deșeurilor la nivelul 

Sectorului 6 al Municipiului București” și a cheltuielilor legate de proiect; 
- 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. 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. I. Se modifică Art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6                   
al Municipiului București nr. 164/30.06.2022 privind aprobarea proiectului „Extinderea Sistemului 

de Colectare Separată a Deșeurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București” și a 
cheltuielilor legate de proiect, care va avea următorul cuprins: 

„Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Extinderea Sistemului de Colectare 

Separată a Deșeurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București”, în cuantum de 
130.375.056,31 lei (inclusiv TVA), după cum urmează: 
- valoare totală cheltuieli eligibile: 87.768.781,96 lei din care: finanțare nerambursabilă în 
sumă de 86.013.406,31 lei, reprezentând 98%, și contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile 
în sumă de 1.755.375,65 lei, reprezentând 2%; 
- valoare totală cheltuieli neeligibile: 42.606.274,35 lei”. 
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Art. II. Se modifică Art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6                   
al Municipiului București nr. 164/30.06.2022 privind aprobarea proiectului „Extinderea Sistemului 

de Colectare Separată a Deșeurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București” și a 
cheltuielilor legate de proiect, care va avea următorul cuprins: 

„Art. 4. Se aprobă asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii aferente 
cheltuielilor eligibile în cadrul proiectului „Extinderea Sistemului de Colectare Separată a 
Deșeurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București”, în procent de 2% din valoarea 
cheltuielilor eligibile, respectiv 1.755.375,65 lei”. 

Art. III. Se modifică Art. 5 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului 
București nr. 164/30.06.2022 privind aprobarea proiectului „Extinderea Sistemului de Colectare 

Separată a Deșeurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București” și a cheltuielilor legate de 
proiect, care va avea următorul cuprins: 

„Art. 5. Se aprobă asigurarea şi susţinerea contribuției proprii aferente cheltuielilor 
neeligibile în cadrul proiectului „Extinderea Sistemului de Colectare Separată a Deșeurilor la 

nivelul Sectorului 6 al Municipiului București”, în valoare de 42.606.274,35 lei”. 
Art. IV. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6                   

nr. 164/30.06.2022, rămân nemodificate.  
Art. V. (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. VI. Prezenta hotărâre poate fi contestată 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 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6  

al Municipiului București nr. 164/30.06.2022 privind aprobarea proiectului  
„Extinderea Sistemului de Colectare Separată a Deșeurilor la nivelul Sectorului 6  

al Municipiului București” 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 Programul Operaţional Infrastructură Mare 
2014-2020 - Apelul de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al 

deșeurilor - proiecte noi de investiţii, sectoarele Municipiului București pot beneficia de 
finanţare pentru proiecte având ca obiect extinderea sistemului de colectare separată și 
sortare a deșeurilor municipale, în conformitate cu legislaţia specifică și cu prevederile 
Planului de Gestionare a Deșeurilor pentru Municipiul București. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București                       
nr. 164/30.06.2022 privind aprobarea proiectului „Extinderea Sistemului de Colectare 

Separată a Deșeurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București” și a cheltuielilor legate 
de proiect a fost aprobată depunerea proiectului în cadrul apelului mai sus menţionat. 
Proiectul a fost depus, spre evaluare și finanţare, la data de 1 iulie 2022. 

Ulterior, în cadrul procesului de evaluare, au fost primite de la Autoritatea de 
Management (AM) a Programului Operaţional Infrastructură Mare două cereri de clarificare 
cu nr. 99244/31.08.2022, nr. 110175/26.09.2022 și nr. 137874/17.11.2022, prin intermediul 
cărora AM a solicitat modificarea și completarea studiului de fezabilitate, analizei                       
cost-beneficiu și a cererii de finanţare, finanţarea fiind condiţionată de soluţionarea pozitivă 
a acestor solicitări. 

Proiectul va contribui la creșterea semnificativă a capacităţilor de colectare separată 
a deșeurilor la nivelul Sectorului 6 și, implicit, la atingerea ţintelor definite în Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, Art. 17 alin. (5): grad de 
pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor municipale de minim 55% din masă în 
anul 2025, 60% în 2030 și 65% în 2035. 

Este imperios necesară aprobarea urgentă a acestei modificări pentru a putea fi 
îndeplinte cerinţele obligatorii în vederea obţinerii finanţării. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, în baza 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 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 al 
Municipiului București nr. 164/30.06.2022 privind aprobarea proiectului „Extinderea 

Sistemului de Colectare Separată a Deșeurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București” și 
a cheltuielilor legate de proiect. 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 6 al Municipiului București nr. 164/30.06.2022 privind aprobarea 

proiectului „Extinderea Sistemului de Colectare Separată a Deșeurilor la nivelul 

Sectorului 6 al Municipiului București” și a cheltuielilor legate de proiect 

 
 

 

             Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin Autoritatea de 

Management a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 a lansat 

ghidul solicitantului pentru Apelul de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de 

management integrat al deșeurilor - proiecte noi de investiții, Axa prioritară 3. Dezvoltarea 

infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 

3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru 

reciclare a deşeurilor în România, Cod apel: POIM/870/3/1/Reducerea numarului depozitelor 

neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România, apel ce 

vizează promovarea investițiilor în sectorul de deșeuri în vederea conformării cu prevederile 

acquis-ului european şi a angajamentelor asumate prin sectorul de mediu. În cadrul acestui 

apel pot beneficia de finanțare sectoarele Municipiului București pentru proiecte ce au ca 

obiect extinderea sistemului de colectare separată și sortare a deșeurilor municipale, în 

conformitate cu legislația în domeniu și cu prevederile Planului de Gestionare a Deșeurilor 

pentru Municipiul București. 

 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București nr. 164/30.06.2022 

privind aprobarea proiectului „Extinderea Sistemului de Colectare Separată a 

Deșeurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București” și a cheltuielilor legate de 

proiect a fost aprobată depunerea acestuia în cadrul apelului mai sus menționat. Proiectul a 
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fost depus, spre evaluare și finanțare, la data de 1 iulie 2022, obiectivul acestuia fiind 

construirea a 886 platforme de colectare separată a deșeurilor municipale la nivelul Sectorului 

6 al Municipiului București. 

 

 Ulterior, în cadrul procesului de evaluare, au fost primite de la Autoritatea de 

Management (AM) a Programului Operațional Infrastructură Mare trei cereri de clarificare cu 

nr. 99244/31.08.2022, 110175/26.09.2022 și 137874/17.11.2022, prin intermediul cărora AM a 

solicitat modificarea și completarea studiului de fezabilitate, analizei cost-beneficiu, analizei 

instituționale, cererii de finanțare și bugetului, finanțarea fiind condiționată de 

soluționarea pozitivă a acestor solicitări. 

 

 Astfel, principalele modificări vizează: 

1. Revizuirea întregului buget prin simplificarea modalității de calcul a 

necesarului de finanțare: înlocuirea metodei “funding gap” cu metoda ratei forfetare 

prevazută la art. 61, alin 3), pct.a) din Regulamentul UE nr. 1303/2013. Rata 

prevazută în Anexa V la regulament este de 20% pentru sectorul deșeurilor. 

Astfel, necesarul de finanțare pentru acest tip de proiecte a fost recalculat 

prin aplicarea unui procent fix de 80% la cheltuielile eligibile ale proiectului. 

Precizăm că anterior, în conformitate cu Ghidul solicitantului, rata de finanțare calculată 

a fost de 98% iar cofinanțarea de 2%. Modificarea acestor valori a rezultat în urma 

analizei de către AM a investițiilor propuse și a legislației europene aplicabile acestora.  

În acest context, bugetul total eligibil a proiectului este de 87.768.781,96 lei din care 

86.013.406,31 lei finanțare nerambursabilă și 1.755.375,65 lei contribuția beneficiarului 

la cheltuielile eligibile. Valoarea totală a proiectului, inclusiv cheltuielile neeligibile este 

în valoare de 130.375.056,31 lei (inclusiv TVA). 

2. Încadrarea cheltuielilor aferente taxei pe valoarea adăugată în categoria 

cheltuielilor neeligibile, în baza prevederilor art. 9, pct. o), din OUG nr. 40/2015 

privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 

2014-2020, sumele pentru finanțarea contravalorii taxei pe valoarea adaugată 



 

 

neeligibile plătite urmând a fi solicitate prin schema națională de 

compensare a TVA. 

3. Utilizarea la nivelul bugetului proiectului a prețurilor curente în locul 

prețurilor constante. Prețurile curente iau în calcul eventualele fluctuații ale 

prețurilor datorate inflației și, ca urmare, bugetul proiectului se majorează în 

consecință. 

4. Emiterea unor hotărâri la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor la nivelul Municipiului București 

(ADI) în sensul asigurării încadrării investițiilor propuse prin proiect în sistemul integrat 

de management al deșeurilor gestionat de ADI la nivelul Municipiului București. 

5. Creșterea numărului de puncte de colectare supraterane de la 117 la 143 și, 

implicit, scăderea numărului de puncte de colectare subterane de la 769 la 

743, în urma apariției unor lucrări edilitare și a reevaluării situației din teren. 

Numărul total de puncte de colectare râmăne neschimbat: 886. 

6. Justificarea suplimentară a investițiilor propuse prin proiect și suplimentarea 

acestora în vederea asigurării unui sistem de colectare integrat care să 

răspundă necesităților existente la nivelul întregului sector. În acest sens, prin 

studiul de fezabilitate au fost propuse investiții suplimentare față de proiectul propus 

inițial și a fost ajustat necesarul de investiții având în vedere modificarea numărului de 

platforme supraterane și subterane: 

- achiziționarea a 12 pubele de 1100 l pentru colectarea sticlei; 

- achiziționarea a 572 pubele de 1100 l pentru colectarea deșeurilor pe 4 fracții (4 

buc/sistem); 

- achiziționarea a 8645 pubele de 120 l pentru colectarea biodeșeurilor din zonele de 

case; 

- achiziționarea a 8645 pubele de 120 l pentru colectarea deșeurilor reziduale din 

zonele de case. 

7. Alte modificări, în mare majoritate formale. 

 



 

 

Ca urmare, având în vedere aspectele mai sus menționate, dar și faptul că proiectul va 

contribui la creșterea semnificativă a capacităților de colectare separată a deșeurilor la nivelul 

Sectorului 6 și, implicit, la atingerea țintelor definite în Ordonanței de Urgență nr. 92/2021 

privind regimul deșeurilor, Art. 17, alin (5): grad de pregătire pentru reutilizare și reciclare a 

deșeurilor municipale de minim 55% din masă în anul 2025, 60% în 2030 și 65% în 2035, 

obligații legale la care Sectorul 6 al Municipiului București trebuie să se conformeze, 

considerăm oportună supunerea spre aprobare a Consiliului Local al Sectorului 6 a proiectului 

de hotărâre modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București nr. 

164/30.06.2022 privind aprobarea proiectului „Extinderea Sistemului de Colectare Separată a 

Deșeurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București” și a cheltuielilor legate de proiect. 
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Întocmit, 

Consilier superior 

Mihaela CĂLIN 


