
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                    PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6      AVIZEAZĂ 
S.T. 876/24.10.2019              pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
Demirel Spiridon 

                                                                                                                                                        
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
”infrastructură rutieră pentru șoseaua de legătură între Calea Crângași și Strada 

Cornului”, Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 
 

Ţinând seama de Raportul de specialitate nr. 7126/24.10.2019 al Direcţiei 
Generale Investiţii;  

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarul Sectorului 6; 
Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local 

Sector 6; 
 În conformitate cu prevederile:  

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 
privind calitatea în construcții; 

Art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018 din 28 decembrie, privind instituirea 
unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum şi art. 166 alin. (2)              
lit. k) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Consiliul Local Sector 6 

HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții ”infrastructură rutieră pentru șoseaua de legătură între Calea Crângași 

și Strada Cornului”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
        Art. 2. La data adoptarii prezentei Hotarari, H.C.L. Sector 6 nr. 171/27.06.2019 
îți încetează aplicabilitatea. 
       Art. 3. (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,                                              AVIZEAZĂ 
                                                                                             pentru legalitate 
                                                                                       Secretarul Sectorului 6,                      
                                                                    Demirel Spiridon 
Nr.:  
Data:     

 



 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
 
 

Ca urmare a adresei, transmisă de către Prefectul Municipiului București, prin 
care ni se aduce la cunoștintă că Hotararea nr. 171, adoptată de către Consiliul local 
al sectorului 6, București, în ședința ordinară din 27.06.2019, a fost adoptată cu 
încălcarea normelor legale cu incidență în materie, respectiv încălcarea dispozițiilor 
Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește 
operațiunea de modificare a actelor administrative, se impune modificarea acestei 
Hotărâri deoarece alineatul 1 al articolului 1 se află într-o vădită contradicție cu 
prevederile alineatului 2 al aceluiași articol. Potrivit alineatului 1 se modifică 
conținutul Anexei Hotărârii nr. 270/29.11.2018, urmând ca, prin alineatul 2 să se 
arate că hotărârea supusă “evenimentului legislativ” al modificării își încetează 
aplicabilitatea. Prin încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local al            
Sectorului 6 nr. 270/29.11.2018 autoritatea deliberativă a desființat însuși actul 
adoptat, în speță hotărârea nr. 171/27.06.2019. Or, dacă actul inițial este abrogat nu 
mai operează modificarea.  
      Ținând cont de cele menționate, este necesară punerea în conformitate cu actele 
normative în vigoare prin eliminarea alineatului 2 al Hotărârii nr. 171/27.06.2019. 
 
 

 
 

PRIMAR, 
 

Gabriel Mutu 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 



 

 

 

 

 
 
 
  
DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII 
Nr. 7126/24.10.2019 

                                            
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

 
 

       Primăria Sectorului 6 al Municipiului București continuă programul de modernizare a 
infrastructurii de transport prin realizarea obiectivului de investiții “Infrastructură rutieră 
pentru șoseaua de legătură între Calea Crângași și Strada Cornului” 
 
        Acest proiect a fost aprobat prin H.C.L. Sector 6 nr. 270/29.11.2018, cu reactualizarea 
indicatorilor prin H.C.L. Sector 6 nr. 171/ 27.06.2019. Ca urmare a adresei, transmisa de catre 
Prefectul municipiului Bucuresti, prin care ni se aduce la cunostinta ca Hotararea nr.171, adoptata 
de catre Consiliul local al sectorului 6, Bucuresti, in sedinta ordinara din 27.06.2019, a fost 
adoptata cu incalcarea normelor legale cu incidenta in materie, se impune eliminarea alineatului 
2 al articolului 1 al acestei Hotarari deoarece alineatul 1 al articolului se afla intr-o vadita 
contradictie cu prevederile alineatului 2 al aceluiasi articol. Potrivit alineatului 1 se modifica 
continutul Anexei Hotararii nr. 270/29.11.2018, urmand ca, prin alineatul 2 sa se arate ca hotararea 
supusa “evenimentului legislative” al modificarii isi inceteaza aplicabilitatea. Prin incetarea 
aplicabilitatii Hotararii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 270/29.11.2018 autoritatea 
deliberativa a desfiintat insusi actul adoptat, in speta Hotararea nr.171/27.06.2019. Or, daca actul 
actul initial este abrogat nu mai opereaza modificarea.  
      
 
 
 
 
 
         

DIRECTOR GENERAL, 
IULIAN GHEORGHE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


