
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                   PROIECT                         
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                      AVIZEAZĂ 
S.T.: 343/05.06.2018                                                                            pentru legalitate                                         
                                                                     Secretarul Sectorului 6, 
                                                                Demirel Spiridon 
              

HOTĂRÂRE 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 24/26.01.2017 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de 

locuinţe Strada Calea Giuleşti nr. 62, bloc F4 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 
 
 

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Investiţii şi 
Expunerea de  motive  a Primarului Sectorului 6; 

În conformitate cu prevederile: 
- Art. 44 alin. (l ) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 24/26.01.2017 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe 
Strada Calea Giuleşti nr. 62, bloc F4 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art. 45. alin. (2). lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6, 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Titlul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 24/26.01.2017 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de 
locuinţe Strada Calea Giuleşti nr. 62, bloc F4 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, se 
modifică după cum urmează: 

„Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea 

termică aferenţi blocului de locuinţe Calea Giuleşti nr. 62, bloc B1 din Sectorul 6 al 

Municipiului Bucureşti” 

Art. 2. Articolul 1 alin (1) al H.C.L. Sector 6 nr. 24/26.01.2017 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada 
Calea Giuleşti nr. 62, bloc F4 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, se modifică după cum 
urmează: 
 „(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe Strada Calea Giuleşti nr. 62, bloc B1.” 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii  Consiliului  Local  al  Sectorului  6                   
nr. 24/26.01.2017, rămân neschimbate. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală 
Economică vor aduce 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 
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Data:  



 
 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 24/ 26.01.2017 au 
fost aprobaţi  indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi 
blocului de locuinţe din Calea Giuleşti nr. 62, bloc F4 din Sectorul 6 al 
Municipiului Bucureşti. Dintr-o eroare materială, atât în titlul hotărârii, cât şi la 
articolul 1 aliniatul 1 al acestei hotărâri, a fost trecut blocul F4, corect fiind 
blocul B1.  

Având în vedere constatarea erorii materiale, precum şi angajamentul 
luat prin adresa de clarificări nr. 42775/ 14.06.2017, depusă în atenţia Comisiei 
de Autorizare a Împrumuturilor Locale, parte din documentaţia de autorizare a 
împrumutului extern B.E.I., de a îndrepta eroarea materială, considerăm 
necesară modificarea H.C.L. Sector  6 nr. 24/26.01.2017. 

Faţă de cele mai sus prezentate, supun spre dezbatere și aprobare 
proiectul de hotărâre mai sus menţionat.  

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ INVESTI
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