
MUNICIPIUL BUCUREŞTI PROIECT
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Punct suplimentar

pe ordinea de zi a şedinţei ordinare 
din 19.12.2019

HOTĂRÂRE
privind împuternicirea Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3 

să valorifice materialele rezultate în urma înlocuirii sistemelor de colectare a deşeurilor, în
mod selectiv, în recipiente îngropate

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali, 

întrunit în şedinţă ordinară, azi 19.12.2019

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.758470/CP/l 7.12.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 9529/16.12.2019 al Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3;
- Adresa nr. 9530/16.12.2019 a Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3;

In conformitate cu prevederile:
- Art. 3, art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. c), art. 28 alin. (5) din Legea serviciilor comunitare 

de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art. 2 alin. (2), art. 4 alin (1) şi (2) şi art. 6 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a 

localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* HCLS3 nr. 358/ 14.08.2018 privind darea în administrare a fumizării/prestării Serviciului 

Public de Salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, modificată şi completată prin 
HCLS3 nr. 513/30.10.2018, HCLS3 nr. 596/19.12.2018, HCLS 3 nr. 254/24.04.2019;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărare a ordinii publice şi 

respectare a drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate salubritate şi control;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (2) lit. o) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se împuterniceşte Direcţia Generală de Salubritate Sector 3 să valorifice, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, materialele rezultate în urma înlocuirii sisten/elor de colectare 
a deşeurilor, în mod selectiv, în recipiente îngropate, cu unele mai performante.

Art.2 Primarul Sectorului 3 prin compartimentele de specialitate, şi Direcţia Generală de 
Salubritate Sector 3, vor duce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.
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a proiectului de hotărâre privind împuternicirea Direcţiei Generale de Salubritate 
Sector 3 să valorifice materialele rezultate în urma înlocuirii sistemelor de colectare a 

deşeurilor, în mod selectiv, în recipiente îngropate

Prin Hotărârea nr. 357/14.08.2018 Consiliului Local al Sectorului 3 a aprobat 
înfiinţarea Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3, instituţie publică, cu personalitate 
juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3, în vederea prestării serviciului public de 
salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Sector 3 nr. 358/14.08.2018 privind darea în 
administrare a furnizării/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3, au fost 
stabilite activităţile care vor fi prestate de către Direcţia Generala de Salubritate Sector 3, 
după cum urmează:

1. Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor 
similarea provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii 
colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice 
şi electronice, baterii şi acumulatori;

2. Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de 
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;

3. Maturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
4. Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 

acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
5. Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către 

unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare.
Totodată Direcţia Generală de Salubritate Sector 3 administrează şi infrastructa 

tehnico-edilitară. în vederea dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare existente instituţia a 
procedat la înlocuirea sistemelor de colectare a deşeurilor, în mod selectiv, în recipiente 
îngropate, cu unele mai performante şi care să asigure o mai mare capacitate de colectare a 
deşeurilor în punctele de colectare.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 325/13.06.2019, Direcţia Generală de 
Salubritate Sector 3, a achiziţionat de ia societatea SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL un 
număr de 450 containere îngropate de 5 mc mai performante, cu scopul dezvoltării 
infrastructurii tehnico-edilitare existente.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în 
Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

http://WWW.primarie3.r0
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După achiziţionarea acestora, instituţia a procedat la înlocuirea sistemelor de 
colectare a deşeurilor, în mod selectiv, în recipiente îngropate, date în administrare Direcţiei 
Generale de Salubritate Sector 3 prin HCLS3 nr. 358/ 14.08.2018 şi identificate în Anexa nr. 
2 a Caietului de Sarcini, cu cele noi, care sunt mai performante şi care asigură atât o mai 
mare capacitate de colectare a deşeurilor în punctele de colectare, cât şi condiţii sporite de 
natură igienico-sanitară pentru utilizatorii acestor sisteme întrucât acestea sunt acţionate 
prin apasarea unei pedale, nemaifiind necesară atingerea recipientelor.

Ca urmare a înlocuirii sistemelor de colectare în recipiente îngropate, este necesară 
valorificarea bunurilor rezultate, întrucât acestea nu mai sunt utile prestării serviciului 
public de salubrizare.

Având în vedere cele prezentate şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
9529/16.12.2019 al Direcţiei Generale de Salubritate Sector, am iniţiat prezentul proiect de 
hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.



R A P O R T  D E  S P E C I A L I T A T E

la proiectul de hotărâre privind împuternicirea Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3 să 

valorifice sistemele de colectare a deşeurilor, în mod selectiv, în recipiente îngropate

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 357/14.08.2018 a fost înfiinţată Direcţia Generală 

de Salubritate Sector 3, instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local 

Sector 3, în vederea prestării serviciului public de salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti.

Prin H.C.L. Sector 3 nr. 358/ 14.08.2018 privind darea în administrare a fumizării/prestării 

Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3, au fost stabilite activităţile care vor fi prestate de către 

Direcţia Generala de Salubritate Sector 3, după cum urmează:

1. Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similarea 

provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, 

fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi 

acumulatori;

2. Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare 

şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;

3. Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;

4. Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp 

de polei sau de îngheţ;

5. Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de 

ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare.

Având în vedere faptul că administrarea infrastructurii tehnico-edilitare serviciului public de 

salubrizare cade în sarcina Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3, aceasta a achiziţionat de la SD3 

Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 NR. 325/ 13.06.2019 un 

număr de 450 containere îngropate de 5 mc mai performante, cu scopul dezvoltării infrastructurii 

tehnico-edilitare existente.
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După achiziţionarea acestora, instituţia a procedat la înlocuirea sistemelor de colectare a 

deşeurilor, în mod selectiv, în recipiente îngropate, date în administrare Direcţiei Generale de Salubritate 

Sector 3 prin HCLS3 nr. 358/ 14.08.2018 şi identificate în Anexa nr. 1 a Caietului de Sarcini, cu cele 

noi, care sunt mai performante şi care asigură atât o mai mare capacitate de colectare a deşeurilor în 

punctele de colectare, cât şi condiţii sporite de natură igienico-sanitară pentru utilizatorii acestor sisteme 

întrucât acestea sunt acţionate prin apasarea unei pedale, nemaifiind necesară atingerea recipientelor.

Ca urmare a înlocuirii sistemelor de colectare în recipiente îngropate, este necesară valorificarea 

bunurilor rezultate, întrucât acestea nu mai sunt utile prestării serviciului public de salubrizare.

Având în vedere cele prezentate, propunem adoptarea de către Consiliul Local al Sectorului 3 a 

unei hotărâri prin care Direcţia Generală de Salubritate Sector 3 să fie împuternicită să valorifice 

sistemele de colectare a deşeurilor, în mod selectiv, în recipiente îngropate, ca urmare a înlocuirii 

acestora cu unele mai performante, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Direc .......................... Director Direcţia Salubrizare şi Deszăpezire

Şef Serviciul Juridic, Contencios şi Resurse Umane, 

Roxana ~

ŞefE estiune,
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p/ef/yj/e
Domnului Primar, Robert Sorin Negoiţă

Stimate Domnule Primar,

în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Admimstrâtiv, vă 
rugăm să ne sprijiniţi prin iniţierea unui proiect de hotărâre privind împuternicirea Direcţiei 
Generale de Salubritate Sector 3 să valorifice sistemele de colectare a deşeurilor, în mod 
selectiv, în recipiente îngropate.

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus şi 
raportul de specialitate.

Vă mulţumim pentru sprijinul acordat,

Şef Serviciul Juridic, Contencios şi R.U Director Diri 
Septimiu

istrativa


