MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 526/07.12.2015

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Spiridon Demirel

HOTĂRÂRE
privind aprobarea programului multianual de investiţii pentru “Implementarea
a 100 sisteme de parcări inteligente verticale”
Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6;
Ţinând seama de Raportul de specialitate al Administraţiei Domeniului Public şi
Dezvoltare Urbană Sector 6;
Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;
În conformitate cu prevederile art. 4 şi art. 44 alin. (1) din Legea
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice;
În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) lit. i) precum şi art. 45 alin. (2) lit. a)
lit. d) şi e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă programul multianual de investiţii pentru ,,Implementarea
a 100 de sisteme parcări inteligente verticale” în Sectorul 6, Bucureşti pentru
perioada 2016 - 2019 ca program cu finanţare multianuală.
Art. 2. Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art.1 se va face din
bugetul Consiliului Local al Sectorului 6 şi alte surse de finanţare.
Art. 3. Se aprobă graficul de eşalonare a execuţiei financiare a programului
multianual de investiţii ,,Implementarea a 100 de sisteme parcări inteligente
verticale” în Sectorul 6, Bucureşti pentru perioada 2016 – 2019, conform Anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Programul multianual de investiţii se revizuieşte, se adaptează şi se
aprobă anual.
Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Domeniului Public şi
Dezvoltare Urbană Sector 6 şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei, conform competenţelor.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Spiridon Demirel
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