
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                     PROIECT              CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                  AVIZEAZĂ    S.T.: 14/09.01.2018                                                                                          pentru legalitate                                                                                       Secretarul Sectorului 6,                                                                                                                          Demirel Spiridon                                                                                                                          HOTĂRÂRE   privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank S.A. (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local    Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1  și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6;  În conformitate cu prevederile: - Art. 20 alin. (1) lit. f) și g) și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar; - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții; - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea               nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare; - Art. 29 lit. f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016; - Art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Art. 9 pct. 8 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; - Art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;  În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. b), a art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c) și ale art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  Consiliul Local al Sectorului 6,  HOTĂRĂȘTE:   Art. 1. Se aprobă contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, cu o perioadă de tragere de până la 4 ani, fără perioadă de grație și cu o perioadă de maturitate de până la 15 ani.  Art. 2. Contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile prevăzute la Art. 1 se face pentru: a) refinanțarea parțială a împrumutului intern contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank S.A. (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016, cu toate modificările și completările ulterioare) – până la 107.050.594 lei. b) realizarea investițiilor publice de interes local, prevăzute în Anexa la prezenta – până la 100.000.000 lei. Art. 3. Se împuternicește (mandatează) Primarul Sectorului 6 al Municipiului București, să negocieze și să semneze, în numele și pe seama Sectorului 6 al Municipiului București, 



   

 

contractul/contractele de împrumut intern, acordul/acordurile de garantare, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu obținerea autorizării, încheierea și punerea în executare a contractului/contractelor de împrumut intern.  Art. 4. Din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București se asigură integral plata: a) serviciului anual al datoriei publice locale; b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local; c) altor cheltuieli neeligibile la finanțare din împrumutul menționat la Art. 1. Art. 5. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 6 al Municipiului București următoarele date: a) hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumutorilor Locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia; b) valoarea finanțării rambursabile contactate în valută de contract; c) gradul de îndatorare al Sectorului 6 al Municipiului București; d) durata serviciului datoriei pubice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile; e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile; f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.        (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege. Art. 6. (1) Garantarea împrumutului/împrumuturilor se va face din veniturile bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului București. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 6 al Municipiului București va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor și a comisioanelor referitoare la acest împrumut/împrumuturi, aferente anului respectiv.        (2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetele locale și/sau din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale. Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcţia Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform compeţențelor. (2) Comunicarea şi aducerea la cunoștinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ              pentru legalitate                  Secretarul Sectorului 6,                                  Demirel Spiridon      Nr.:  Data:          



 

                                                                                                                                                                  Anexa  la H.C.L. Sector 6 nr. ……/………………      Nr. crt Co-finanțare Programul de Reabilitare Termincă II derulat cu Banca Europeană de Investiții, din care următoarele poziții curente din HCL 118/ 27.04.2017 Valoare investiție TVA inclus (mii RON)   HCLS6 aprobare indicatori 1 Bloc 13-14, Str. Dealul Țugulea, nr. 38-40 3.198,55 265/2016; 44/2017 2 Bloc 1, Bd. Iuliu Maniu, nr.79 4.265,97 270/2016; 44/2017 3 Bloc 9, Bd. Uverturii, nr. 51-55 3.557,37 283/2016; 44/2017 4 Bloc C68, Str. Vlădeasa, nr. 3 1.975,09 284/2016; 44/2017 5 Bloc C48, Str. Vlădeasa, nr. 8  2.161,92 285/2016; 44/2017 6 Bloc Z13, Str. Sibiu, nr. 37  1.735,91 277/2016; 44/2017 7 Bloc E19, Aleea Romancierilor, nr. 6  1.741,28 276/2016; 44/2017 8 Bloc 18, Bd. Iuliu Maniu, nr. 94-100  4.883,78 271/2016; 44/2017 9 Bloc A41, Aleea Dealul Măcinului, nr. 2  3.755,50 266/2016; 44/2017 10 Bloc P14, Bd. Timișoara, nr. 41  4.877,25 280/2016; 44/2017 11 Bloc P13, Bd. Timișoara, nr. 43  4.874,90 281/2016; 44/2017 12 Bloc P15, Bd. Timișoara, nr. 39  4.915,62 279/2016; 44/2017 13 Bloc C2, Bd. Timișoara, nr. 53  1.743,10 282/2016; 44/2017 14 Bloc C6, Bd. Timișoara, nr. 19  5.571,13 278/2016; 44/2017 15 Bloc C4, Str. Romancierilor, nr. 2  4.509,14 39/2017 16 Bloc 20, Bd. Iuliu Maniu, nr. 102-104  6.547,09 15/2017 17 Bloc C7, Str. Drumul Taberei, nr. 92  12.402,18 28/2017 18 Bloc P7, Aleea Pravăț, nr. 14  4.910,02 237/2016; 44/2017; 248/2017 19 Bloc P1, Aleea Bujoreni, nr. 2  4.868,52 238/2016; 44/2017; 247/2017 20 Bloc P3, Aleea Valea Siretului, nr. 2  4.910,87 239/2016; 44/2017; 247/2017 21 Bloc P5, Str. Pravăț, nr. 8  4.867,24 240/2016; 44/2017; 248/ 2017 22 Bloc P8, Str. Pravăț, nr. 18  4.927,58 241/2016; 44/2017; 247/2017 23 Bloc P10, Aleea Valea Florilor, nr. 4  4.955,76 242/2016; 44/2017; 247/2017 24 Bloc P4, Str. Pravăț, nr. 6  4.913,96 243/2016; 44/2017; 248/2017 25 Bloc O5, Str. Roșia Montană, nr. 4  6.747,49 244/2016; 44/2017; 248/2017 26 Bloc A43, Str. Valea Oltului, nr. 20  3.810,11 245/2016; 44/2017; 246/2017 27 Bloc 43, Str. Ghirlandei, nr. 9  4.828,72 246/2016; 44/2017; 246/2017 28 Bloc 44, Str. Ghirlandei, nr. 9A  4.736,24 247/2016; 44/2017; 246/2017 29 Bloc D48, Aleea Lunca Cernei, nr. 2  3.233,80 248/2016; 44/2017; 246/2017 30 Bloc C10, Str. Valea Ialomiței, nr.6 4.281,37 249/2016; 44/2017; 281/2017 31 Bloc 113, Str. Centurii, nr. 9 5.796,86 261/2016; 44/2017; 281/2017 32 Bloc 16, Str. Dealul Țugulea, nr. 24-30 2.422,28 264/2016; 44/2017; 284/2017 33 Bloc TS9-TS10, Prelungirea Ghencea, nr. 20-20A 3.169,67 267/2016; 44/2017; 252/2017 34 Bloc A1, Str. Râul Dorna, nr. 2A  1.000,41 275/2016; 44/2017; 281/2017 35 Bloc G6, Str. Constructorilor, nr. 6  1.286,83 262/2016; 44/2017; 252/2017 36 Bloc F5, Str. Nera, nr. 1  2.495,09 272/2016; 44/2017; 252/2017 37 Bloc D1, Str. Părăluțelor, nr. 2B  1.176,29 274/2016; 44/2017; 281/2017 38 Bloc A4, Bd. Vasile Milea, nr. 6  1.367,44 269/2016; 44/2017; 252/2017 



   

 

39 Bloc B1-B4, Intrarea Av. Caranda, nr. 2-8  3.909,61 260/2016; 44/2017; 284/2017 40 Bloc F4, Str. Obcina Mare, nr. 3  2.533,69 273/2016; 44/2017; 281/2017 41 Bloc 78, Str. Ghirlandei, nr. 32  3.211,66 268/2016; 44/2017; 253/2017 42 Bloc G1, Bd. Constructorilor, nr. 9 1.293,40 263/2016; 44/2017; 253/2017 43 Bloc J2, Bd. Constructorilor, nr. 19  1.794,83 21/2017; 252/2017 44 Bloc G5, Bd. Constructorilor, nr. 4  1.273,13 19/2017; 252/2017 45 Bloc F2, Bd. Constructorilor, nr. 7  1.268,27 20/2017; 252/2017 46 Bloc A1-A2, Str. Rușețu, nr. 2  2.362,49 40/2017; 281/2017 47 Bloc 51, Str. Floare Roșie, nr. 7  6.126,60 12/2017;246/2017 48 Bloc B7, Aleea Poiana Mare, nr. 4  2.267,95 17/2017; 283/2017 49 Bloc B2, Calea Giulești, nr. 60  2.133,66 14/2017; 283/2017 50 Bloc G10, Bd. Constructorilor, nr. 12  1.478,03 10/2017; 283/2017 51 Bloc T5, Str. Drumul Taberei, nr. 40  2.146,35 11/2017; 284/2017 52 Bloc F4, Str. Drumul Taberei, nr. 64  3.797,03 33/2017; 253/2017 53 Bloc B3, Str. Drumul Taberei, nr. 14  1.886,25 31/2017; 253/2017 54 Bloc OS4, Str. Drumul Taberei, nr. 56  4.425,39 32/2017; 253/2017 55 Bloc A, Calea Giulești, nr. 123  1.745,06 23/2017; 253/2017 56 Bloc E, Calea Giulești, nr. 133  1.771,90 26/2017; 253/2017 57 Bloc B, Calea Giulești, nr. 125  1.625,50 25/2017; 253/2017 58 Bloc B1, Calea Giulești, nr. 62  1.263,90 24/2017; 253/2017 59 Bloc 2S14, Str. Brașov, nr. 14  1.868,55 34/2017; 253/2017 60 Bloc C11, Str. Valea Ialomiței, nr. 4  6.316,36 42/2017; 249/2017 61 Bloc OD2, Str. Drumul Taberei, nr. 122  5.231,05 29/2017; 250/2017 62 Bloc OD7, Bd. Timișoara, nr. 31  3.898,18 41/2017; 250/2017 63 Bloc OD4, Str. Drumul Taberei, nr. 38  6.285,36 30/2017; 250/2017 64 Bloc OD1, Str. Drumul Taberei, nr. 120  7.716,61 27/2017; 249/2017 65 Bloc C37, Aleea Parva, nr. 6  8.429,10 18/2017; 249/2017 66 Bloc OD5, Str. Brașov, nr. 19  7.473,86 22/2017; 250/2017 67 Bloc 62, Str. Partiturii, nr. 8  6.612,36 16/2017; 283/2017 68 Bloc 6S14, Bd. 1 Mai, nr. 26  1.838,68 9/2017; 282/2017 69 Bloc 1, Calea Giulești, nr. 115  6.228,66 38/2017; 282/2017 70 Bloc 6, Calea Giulești, nr. 109  7.630,35 37/2017; 282/2017 71 Bloc 10, Calea Giulești, nr. 107  5.588,24 36/2017; 282/2017 72 Bloc 7, Calea Giulești, nr. 44  3.726,81 35/2017; 283/2017 73 Bloc B3, Calea Giulești, nr. 58  2.161,96 13/2017; 283/2017 TOTAL (mii RON) 282.743,16  -      PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            



 

        EXPUNERE DE MOTIVE    Interesul major al Primăriei Sectorului 6 în demararea și implementarea cu succes a tuturor proiectelor de investiții de interes public local, atât cu finanțare internă rambursabilă, cât  și/sau cu finanțare externă rambursabilă, are drept scop asigurarea unor avantaje populației Sectorului 6 al Municipiului București. Instituția a reușit să optimizeze lichiditățile financiare de care dispune astfel încât să asigure resursele financiare pentru anumite proiecte de investiții de interes public local, însă nu suficient pentru responsabilitățile ce îi revin în perioada viitoare.  În acest sens, este necesară continuarea acestor măsuri, precum și atragerea de noi lichidități financiare în vederea susținerii cofinanțării proiectelor de eficiență energetică derulate cu Banca Europeană de Investiții (Program de reabilitare termică a blocurilor de locuințe TRP 2).  Ținând cont de capacitatea de plată a instituției, de contractele de credit în derulare, constrângerile contractuale existente, ajustarea fluxului de numerar în concordanță cu evoluția pieței, instituția este interesată în aplicarea unor soluții de refinanțare a serviciului datoriei publice, care să conducă la creșterea capacității de contractare de noi împrumuturi, cât și la îmbunătățirea capacității financiare de plată aferentă Serviciului Datoriei Publice a Sectorului 6 al Municipiului București. Luând la cunoștiință Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, prin refinanțarea parțială a facilității de credit contractată de la CEC Bank S.A. și atragerea de noi surse financiare în sumă de până la 100 mil. lei, se urmărește prioritizarea obiectivelor pe termen mediu ale Sectorului 6 al Municipiului București și implementarea cu succes a programului de reabilitare termică, fără a afecta stabilitatea financiară, ținând cont și de factorii de risc economic și financiar, de limitele gradului de îndatorare. Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care Consiliul Local Sector 6 exercită atribuții privind dezvoltarea economico-socială a sectorului, supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Sector 6 proiectul de hotărâre ce vizează aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de la CEC Bank S.A. (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local.    PRIMAR, Gabriel Mutu       



   

 

          DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ   RAPORT DE SPECIALITATE   Dezvoltarea Sectorului 6 al Municipiului București este principalul obiectiv al administrației publice locale. În acest context activitatea financiară și managementul resurselor ocupă un loc prioritar în atenția Departamentului Economic. Având în vedere interesul major al primăriei în optimizarea serviciului datoriei publice locale, precum și a resurselor bugetare s-au analizat soluțiile financiare disponibile cu privire la cea mai eficientă soluție ce poate fi adoptată de către Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București. Având în vedere cele de mai sus, se impune o utilizare cât mai mare a resurselor proprii pentru realizarea investițiilor, iar aceasta se poate realiza prin două căi: creșterea veniturilor proprii și/sau reducerea cheltuielilor cu datoria publică prin refinanțarea împrumuturilor în derulare. Creșterea veniturilor la bugetul local este deja un prerogativ asumat, dar insuficient pentru asigurarea derulării programelor de investiții ce se doresc a fi implementate la nivel local. Astfel, o posibilitate viabilă o reprezintă refinanțarea serviciului datoriei actual, astfel încât, prin această operațiune să se realizeze o disponibilizare de fonduri, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.  Astfel, în condițiile obținerii unei reduceri a marjelor de dobândă existente s-ar oferi Sectorului 6 al Municipiului București nu numai un respiro financiar, dar și posibilitatea modificării destinației fondurilor proprii necesare plăților aferente acestor credite, prin redirecționarea acestora către proiectele de interes public local.  Totodată, având în vedere continuarea proiectului prioritar al Sectorului 6 al Municipiului București, acela de creștere a eficienței energetice prin implementarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe, este necesară asigurarea resurselor financiare reprezentând contribuția proprie a Primăriei Sectorului 6 în programul derulat cu finanțare de la Banca Europeană de Investiții. Astfel, pentru implementarea cu succes a acestui program și pentru a nu afecta bugetul de cheltuieli al primăriei pe termen scurt și lung, va fi necesară contractarea unei finanțări rambursabile interne în vederea asigurării fluxului de lichidități financiare pentru cofinanțarea programului de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din sector.  I. Baza legală pentru contractarea de împrumuturi bancare: a) Prevederile art. 29 lit. f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016; b) Hotărârea Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare; c) Legislația bancară în vigoare; d) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulteriore. Aceasta prevede ca: 
� bugetele împrumuturilor interne se aprobă de către consiliile locale; 

 



 

� împrumuturile pe termen mediu sau lung se pot contracta pentru realizarea de investiții publice de interes local sau pentru refinanțarea unei datorii publice locale; 
� rambursarea împrumutului se poate face exclusiv din surse proprii, nu și din transferurile de la bugetul de stat. Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului și acesta va fi plătit din bugetele locale și din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale. d) O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobtă prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare;   II. Avantajele oferite de utilizarea unui împrumut intern/extern:  
• Asigurarea graficului de timp propus și accelerarea implementării proiectelor de investiții. Prin accesarea acestui tip de finanțare, proiectele vor fi implementate de Sectorul 6 al Municipiului București respectând graficul de timp planificat, investițiile finalizate aducând beneficii mai devreme pentru comunitatea locală și permițând totodată o mai bună eșalonare în timp a cheltuielilor de capital. 
• Trageri și perioada de trageri. Perioada de trageri stabilită este de până la 4 ani, sumele de tras sunt stabilite de Primărie în funcție de necesitățile proprii, precum și de avizările Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Graficul de trageri este flexibil, acesta putând fi modificat prin intermediul unei adrese către banca finanțatoare și a avizului de la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.  
• Actualizarea costurilor aplicate împrumuturilor în derulare - prin refinanțarea parțială a împrumutului aflat în derulare la CEC Bank, este posibilă aducerea costului finanțării la un nivel mai bun, favorabil Sectorului 6 al Municipiului București. 
• Costuri reduse. Costurile aferente finanțării se aplică doar sumelor aferente tragerilor efectiv realizate. Luând în considerare dificultățile de atragere a fondurilor de pe piața locală sau externă în cazul unor scenarii pesimiste de evoluție a întregii economii mondiale (și implicit cu impact asupra regiunii noastre) vom putea redimensiona valoarea împrumutului sau chiar restructura.  
• Libertatea de stabilire a condițiilor împrumutului - redefinirea termenilor de structurare a împrumutului: plafonul necesar, calendarul de rambursare în acord cu posibilitățile locale și, de ce nu, fiind posibilă corelarea nivelului dobânzii (marjei) cu calendarul de rambursare (în considerarea unui grafic de rambursare inegal).  III. Necesitatea și oportunitatea achiziției   Direcția Generală Economică a rulat un scenariu pesimist aferent refinanțării parțiale a facilității de împrumut contractată de la CEC Bank, de până la 107.050.592,32 lei, dintr-un sold la luna decembrie 2017 de 397.050.593,32 lei. La această sumă se adaugă contractarea de până la 100.000.000 lei pentru cofinanțarea programului derulat cu Banca Europeană de Investiții pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Sectorul 6. Astfel, se poate observa că există premise certe de flexibilizare a lichidității financiare necesare proiectelor prioritare comunității noastre locale din Sectorul 6 al Municipiului București, diminuarea costurilor aferente sumei refinanțate din împrumutul CEC Bank, permițând în contraparte contractarea finanțării necesare pentru continuarea proiectelor de investiții. Prin atragerea de surse noi de până la 100.000.000 lei se va asigura partea de contribuție proprie a municipalității și implementarea cu succes a programului de reabilitare termică. Sectorul 6 al Municipiului București a semnat cu Banca Europeană de Investiții contractele de finanțare FI No. 86.890 (RO)/19.12.2016 pentru suma de 15.292.633,27 euro, respectiv            FI N. 87.419 (RO)/22.06.2017 pentru suma de EUR 22.003.168 euro, pentru dezvoltarea programului de reabilitare termică a unui număr de 73 blocuri de locuințe. Tragerile din cadrul acestor contracte au fost autorizate de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale pentru perioada 2017 - 2018 prin hotărârile nr. 5181 din 20.09.2017, respectiv nr. 5085 din 15.06.2017.  În cadrul acestui program, contribuția proprie minimă a autorității locale este de 25% din valoarea totală a programului.  



   

 

 Având în vedere cele de mai sus, este oportună contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank S.A. (contract nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016, cu modificările și completările ulterioare), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local.     DIRECTOR GENERAL,                                                          DORU MANOLACHE                        


