
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 321/24.11.2022 
pentru modificarea  H.C.L. Sector 6 nr. 163/2022 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,  

modificată prin H.C.L. Sector 6 nr. 286/23.11.2022  
 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 
specialitate al Direcţiei Generale Servicii Publice Locale nr. ................, din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Sectorului 6;  
 Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr. ......                  
și nr. ........; 
 În conformitate cu prevederile: 

 H.C.L. Sector 6 nr. 286/23.11.2022 pentru modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 163/2022 
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; 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București nr. 163/30.06.2022 
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; 

 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. I. Se aprobă modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 163/2022, cu modificările și 
completările ulterioare, prin înlocuirea Anexei nr. 1 - Studiu de fezabilitate la proiectul 
„Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor la nivelul Sectorului 6                       
al Municipiului București” cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



 
 
 
Art. II. (1) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6                       

nr. 163/30.06.2022 modificată prin H.C.L. Sector 6 nr. 286/23.11.2022 rămân nemodificate.  
(2) Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea. 
Art. III.  (1) Primarul Sectorului 6, prin compartimentele funcționale din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului Sectorului 6 şi instituţiile publice din subordinea 
Consiliului Local al Sectorului 6, cu atribuţii în domeniu, 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. IV. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați, la instanța competentă,                       
în termenul prevăzut de lege.                  
             
  INIȚIATOR PROIECT, 
             PRIMAR, 
      CIPRIAN CIUCU 

                                   AVIZEAZĂ 
        pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)

                           din O.U.G. nr. 57/2019 
                 Secretarul general al Sectorului 6, 
                                Demirel Spiridon 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea  H.C.L. Sector 6 nr. 163/2022 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 Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020, 

modificată prin H.C.L. Sector 6 nr. 286/23.11.2022 

 

 
 

 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. 

Pentru depunerea proiectului, este necesară aprobarea prealabilă a unui 

Studiu de Fezabilitate.  

Având în vedere cele menţionate mai sus, în baza art. 139 alin. (3) lit. a)                      
și art. 166 alin. (2) lit. k) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  supun 
spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre 
pentru modificarea  H.C.L. Sector 6 nr. 163/2022 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 Operaţional Infrastructură 
Mare 2014 – 2020, modificată prin H.C.L. Sector 6 nr. 286/23.11.2022. 
 

 

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 



 

 

 
 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre pentru modificarea  H.C.L. Sector 6 nr. 163/2022 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 

Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020 modificată prin  

H.C.L. Sector 6 nr. 286/23.11.2022  

 

 

 

  

 Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București a aprobat prin H.C.L. nr. 

286/23.11.2022 actualizarea 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 documentațiilor modificate, conform solicitărilor de clarificare 1-3 primite de 

la Autoritatea de Management a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 

2020.  

 

 Ulterior aprobării H.C.L. nr. 286/23.11.2022, consultantul în domeniul 

managementului deșeurilor, compania Ramboll contractat de Sectorul 6 al 

Municipiului București și consultanții co-evaluatori ai proiectului din partea 

Jaspers, contractați de căte Autoritatea de Management a Programului Operațional 

Infrastructură Mare (AM POIM) au identificat o eroare la nivelul formulelor 

cuprinse în modelul machetei ACB (Analiza Cost Beneficiu simplificată) – Anexa 11, 

document elaborat de către AM POIM și care face parte din documentația solicitată 

pentru aprobarea proietului. Menționăm faptul că această machetă a fost primită de către 

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 



 

 

Sectorul 6 al Municipiului București de la Autoritatea de Management în vederea completării, 

macheta având formulele blocate de către elaborator. Această situație a fost 

confirmată și de către Autoritatea de Management în data de 24 noiembrie, pe 

email, AM solicitând ca observațiile JASPERS din data de 23 noiembrie să fie luate 

în considerare înainte de transmiterea oficială a documentelor.  

 

Ca urmare, în macheta ACB cât și în Raportul Analizei Cost-Beneficiu (Anexa 8 la 

Studiul de fezabilitate) au fost modificate o serie de elemente precum: 

- valorile aferente cantității de biodeșeuri și cantitățile de deșeuri reziduale tratate pentru 

anii 2028-2033; 

- valorile aferente tarifului de sortare a deșeurilor reciclabile corectate separat și ale 

tarifului de tratare a deșeurilor reziduale pentru perioada 2028-2033; 

- prognoza veniturilor din valorificarea reciclabilelor, a veniturilor din compostare, și a 

veniturilor de la OIREP-uri, a veniturilor din tarif pentru perioada 2028-2033 și implicit 

analiza comparativă a veniturilor operaționale totale; 

- costurile operaționale cu activitatea de sortare, cu activitatea de tratare și alte costuri 

aferente perioadei 2028-2033; 

- costurile cu colectarea deșeurilor reciclabile aferente perioadei 2028-2033; 

- costurile cu colectarea altor categorii de deșeuri aferente perioadei 2028-2033; 

- rata internă de rentabilitate financiară și valoarea actualizată netă financiară; 

- principalii parametri; 

- alte elemente de calcul subsecvente valorilor mai sus menționate. 

 

Precizăm faptul că aceste modificări nu au impact asupra indicatorilor 

tehnico-economici și nici asupra bugetului aferent obiectivului de investiție. 

 

Aceste modificări se reflectă în consecință și în partea scrisă a studiului de 

fezabilitate, fiind necesară înlocuirea Anexei 1 la H.C.L. nr. 163/2022 modificată 

prin H.C.L. nr. 286/23.11.2022 (studiul de fezabilitate). 

 



 

 

  

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, 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 pentru modificarea  H.C.L. Sector 6 nr. 163/2022 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 
 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

 

   Sorin GANICU 


