
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                  PROIECT              
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S.T.: 487/16.07.2018                                                                 pentru legalitate                           

          Secretarul Sectorului 6, 
                                                                                             Demirel Spiridon 

 
 

HOTĂRÂRE  
privind îndreptarea erorilor cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local 

Sector 6 nr. 100/24.05.2018 privind aprobarea garantării şi contractării unei/unor 
finanţări rambursabile interne/externe în valoare de până la 150.000.000 lei, ce va 

fi contractată de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 
Sector 6 în vederea asigurării finanţării Programului local multianual de regenerare 

urbană a Sectorului 6, în perioada 2018 - 2020  
 

 

 Având în vedere Raportul de Specialitate al Administraţiei Domeniului 
Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului 
Sectorului 6;  
 În conformitate cu prevederile: 

-  Art. 20 alin. (1) lit. g) şi art. 61 alin. (1) din  Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind 
aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor 
privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului 
de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a 
exerciţiului bugetar şi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti 
nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 
1-6 a atribuţiilor privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe pentru 
investiţii; 

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind 
constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor 
Locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 29 alin. (1) lit. (f) din Legea achiziţiilor publice nr. 98/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- Art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau 
convenţii;  

- Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 100/24.05.2018 privind aprobarea 
garantării şi contractării unei/unor finanţări rambursabile interne/externe în valoare 
de până la 150.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administraţia Domeniului 



 
 
 

 

Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea asigurării finanţării Programului 
local multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada 2018 – 2020; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) şi alin (4) lit. b), art. 45 alin (2) lit. b), 
art. 47,  art. 49, art. 81 alin. (2) lit. d), art. 115 alin. (1) lit. b) şi alin. (3), precum şi 
art. 117 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare;  

Consiliul Local Sector 6,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorilor cuprinse în Anexa la Hotărârea 

Consiliului Local Sector 6 nr. 100/ 24.05.2018 privind aprobarea garantării şi 
contractării unei/unor finanţări rambursabile interne/externe în valoare de până la 
150.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administraţia Domeniului Public şi 
Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea asigurării finanţării Programului local 
multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada 2018 - 2020, conform 
Anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6               
nr. 100/ 24.05.2018, rămân neschimbate. 

Art. 3.  (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi 
Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 
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, 
           
 

                           Demirel Spiridon 
       
 
 
 
 
 
 
Nr. 
Data: 
 

 



 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 

 

Interesul major al Primăriei în demararea şi implementarea cu succes a 
tuturor proiectelor de investiţii de interes public local, atât cu finanţare internă 
rambursabilă, cât şi/sau cu finanţare externă rambursabilă, contractată direct de 
unitatea administrativ-teritorială sau garantată de aceasta, are drept scop 
asigurarea unor avantaje populaţiei Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. 

În acest context, Consiliul Local Sector 6 a aprobat Hotărârea Consiliului 
Local Sector 6 nr. 100/24.05.2018 privind aprobarea garantării şi contractării 
unei/unor finanţări rambursabile interne/externe în valoare de până la 
150.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administraţia Domeniului Public şi 
Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea asigurării finanţării Programului local 
multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada 2018 – 2020. 

Luând la cunoştinţă Raportul de specialitate al Administraţiei Domeniului 
Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, prin care se semnalează diferenţele de 
titulatură pentru trei obiective de investiţii cuprinse în Anexa la Hotărârea 
Consiliului Local Sector 6 nr. 100/24.05.2018 şi studiile de fezabilitate aferente, 
este necesară îndreptarea erorii, în sensul corectării denumirii obiectivelor de 
investiţii. 

Având în vedere cele de mai sus, supun spre dezbatere şi aprobare 
Consiliului Local Sector 6, prezentul proiect de hotărâre. 

 

 
 
 
 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru îndreptarea erorilor cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 
nr. 100/24.05.2018 privind aprobarea garantării şi contractării unei/unor finanţări 

rambursabile interne/externe în valoare de până la 150.000.000 lei, ce va fi contractată de către 
Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea asigurării 

finanţării Programului local multianual de regenerare urbană a Sectorului 6,  

în perioada 2018 – 2020 

 

Sectorul 6 al Municipiului București dorește realizarea unui vast program de investiții în 
scopul regenerării urbane a sectorului, a cărui implementare se va realiza, conform domeniului de 
activitate, prin intermediul Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, 
instituția subordonată Consiliului Local Sector 6.  

Pentru implementarea cu succes a proiectelor de investiții și pentru a nu afecta bugetul de 
cheltuieli pe termen scurt și lung, atât al A.D.P.D.U. Sector 6, cât și al primăriei Sectorului 6, este 
necesară contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 
150.000.000 lei, de către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și 
garantată de Sectorul 6 al Municipiului București.  

În acest sens, Consiliul Local a aprobat Hotărârea nr. 100 din 24.05.2018 privind aprobarea 
garantării și contractării unei/unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 
150.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană 
Sector 6 în vederea asigurării finanțării Programului local multianual de regenerare urbană a 
Sectorului 6, în perioada 2018 – 2020. Obiectivele de investiții ce se doresc a fi finanțate din credit 
au fost prezentate în Anexa la Hotărârea nr. 100 din 24.05.2018. 

În urma finalizării documentațiilor tehnico-economice pentru primele 6 obiective de investiții 
cuprinse în Anexă, au rezultat diferențe de titulatură între denumirile câtorva obiective de investiții 
comparativ cu  denumirile prezentate în studiile de fezabilitate, repsectiv în hotărârile de aprobare a 
indicatorilor tehnico-economci, deși ele fac referire la aceleași lucrări.  
 Prin urmare, având în vedere că:  

- Poziția 4 din Anexa la HCL nr. 100/2018 “Înfiintare Parc Bulevardul Timișoara nr. 
10”, corespunde obiectivului de investiții pentru care indicatorii tehnico-economici au 
fost aprobați prin HCL S6 nr. 127/ 28.06.2018 “Înființare Parc Bulevardul 
Timișoara nr. 10-12”; 

− Poziția 5 din Anexa la HCL nr. 100/2018 “Amenajare spații verzi Bulevardul Iuliu 
Maniu”, corespunde obiectivului de investiții pentru care indicatorii tehnico-
economici au fost aprobați prin HCL S6 nr. 128/ 28.06.2018 “Lucrări pentru 
Amenajare Peisagistică Bulevardul Iuliu Maniu”; 

− Poziția 6 din Anexa la HCL nr. 100/2018 “Amenajare spații verzi Bulevardul 
Timișoara”, corespunde obiectivului de investiții pentru care indicatorii tehnico-



2 
 

economici au fost aprobați prin HCL S6 nr. 129/ 28.06.2018 “Amenajare 
peisagistică scuar central Bd. Timișoara”. 

pentru a răspunde cerințelor de conformitate în ceea ce privește corelarea denumirii obiectivelor de 
investiții cuprinse în Anexa la HCL nr. 100/2018 cu hotărârile de aprobare a indicatorilor tehnico-
economici aferenți, respectiv cu studiile de fezabilitate, este necesară îndreptarea erorilor cuprinse în 
Anexa la Hotărârea nr. 100/24.05.2018 în sensul corectării denumirii obiectivelor de investiții. 

 

Față de cele menționate mai sus, supunem Consiliului Local Sector 6 aprobarea îndreptării 
erorilor cuprinse în Anexa la  Hotărârea nr. 100/24.05.2018 privind aprobarea garantării și 
contractării unei/unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 150.000.000 lei, ce 
va fi contractată de către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea 
asigurării finanțării Programului local multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada 
2018 – 2020. 

 

DIRECTOR GENERAL, 
CRISTIAN TUDOR 


