
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI           PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6          
S.T. 227/13.04.2020 
 

 
 

HOTĂRÂRE  
pentru modificarea și completarea 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 
 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Domeniului Public şi 
Dezvoltare Urbană Sector 6 nr. 5623/13.04.2020 şi Referatul de aprobare al Primarului 
Sectorului 6; 
 Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local al 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 
Împrumuturilor 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. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, cu modificările și 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; 

- Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 163/18.07.2018 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; 
 
 
 



 

- Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 143/16.05.2019 pentru modificarea și completarea 
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, conform Anexei nr. 1 și introducerea 
unei noi anexe; 

- Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 166/20,06.2019 pentru modificarea 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, conform Anexei nr. 1 și introducerea unei noi anexe; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. e),                    
art. 140, art. 166 alin. (2) lit. d) și o), art. 196 alin. (1) lit. a), precum și art. 197 din Ordonanța de 
Urgentă nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6  

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. I. Titlul Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 100/24.05.2018 privind aprobarea 
garantării și 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, se modifică după cum urmează: 

“Hotărâre privind aprobarea garantării și contractării unei/unor finanţări rambursabile 

interne/externe în valoare de până la 185.000.000 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”. 

 Art. II. Se modifică Art. 1 al H.C.L. Sector 6 nr. 100/24.05.2018, acesta urmând să aibă 
următorul conținut: 

“Se aprobă garantarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 a unei/unor finanțări 

rambursabile interne/externe în valoare de până la 185.000.000 lei, ca urmare a majorării cu 

suma de 35.000.000 lei a finanțării anterior aprobată în valoare de 150.000.000 lei, cu o 

perioadă de tragere și grație de până la 4 ani și cu o maturitate de până la 15 ani.” 

Art. III. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6                   
nr. 100/24.05.2018, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. IV. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 100/ 24.05.2018, 
cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate. 

Art. V.  (1) Primarul Sectorului 6, Directorul General al Administraţiei Domeniului 
Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, Direcţia Generală Economică şi Direcţia Generală 
Investiţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor.  

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului General al Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    AVIZEAZĂ, 

      pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
                  din O.U.G. nr. 57/2019 
                 Secretarul General al Sectorului 6, 
 
 
         Demirel Spiridon 
       
 
Nr.: 
Data: 



 

ANEXA nr. 1 
la H.C.L. Sector 6 nr. : .................... 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

 
 

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII INCLUSE ÎN PROGRAMUL LOCAL 
MULTIANUAL DE INVESTIŢII ÎN SCOPUL REGENERĂRII URBANE A SECTORULUI 6 AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, ÎN PERIOADA 2018 - 2020 
 

 

 

 
 

Nr. 
crt.  

Denumire Valoare de investiție (lei) 

TOTAL  
2018 -  2020 

2018 2019 2020 

1 Modernizare și Amenajare 
Peisagistică Parc 9 Mai 

185.000.000 861.177,17 73.290.935,37 110.847.887,46 

2 Modernizare și Amenajare 
Peisagistică Parc Nicolae Filimon 

3 Modernizare și Amenajare peisagistică 
Parc Sfântul Andrei 

4 Înființare Parc Bulevardul Timișoara 
nr. 10-12 

5 Lucrări pentru Amenajare 
Peisagistică Bulevardul Iuliu Maniu 

6 Amenajare peisagistică scuar central 
Bulevardul Timișoara 

7 Modernizare și amenajare peisagistică 
Parcul Crângași 

8 Amenajare spații verzi Faleza Est a 
lacului Morii între Splaiul 
Independenței și insula Lacul Morii 

9 Modernizare și amenajare peisagistică 
Spații verzi între Splaiul 
Independenței, parcul Crângași și 
faleza Lacul Morii 

10 Amenajare spații verzi str. Valea 
Oltului 

11 Amenajare spații verzi str. Sibiu 

12 Amenajare spații verzi sos. Virtuții 
(între Bd. Timișoara și Bd. Iuliu 
Maniu) 

13 Amenajare spații verzi Bulevardul 
Geniului și Șoseaua Grozăvești 

14 Amenajare spații verzi Bulevardul 
Vasile Milea 

15 Amenajare și modernizare spații verzi 
deasupra magistralei de metrou 
Drumul Taberei 

16 Lucrări de reamenajare și 
resistematizare integrată în cadrul 
zonelor teritoriale delimitate in Anexa 
nr. 2, aflate în administrarea ADPDU 
Sector 6 

17 Lucrări de actualizare/modernizare a 
spațiilor verzi incluse în proiectul POR 
– Militari și nefinalizate 

18 Lucrări de actualizare/modernizare a 
spațiilor verzi incluse în proiectul POR 
–Drumul Taberei și nefinalizate 

19 Lucrări de actualizare/modernizare a 
spațiilor verzi incluse în proiectul de 
reamenajare a parcului Drumul 
Taberei și nefinalizate 



 

 
 
 
 

 
 

  
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 
  

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. 

Prin Hotărârea nr. 100/24.05.2018, Consiliul Local Sector 6 a aprobat garantarea de către 
Sectorul 6 a 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 baza acestei hotărâri și a hotărârii CAIL nr. 5376 din 08.08.2018,                      
A.D.P.D.U. Sector 6, cu garanția Sectorului 6 al Municipiului București, a semnat cu Banca 
Comercială Romană S.A. contractul de credit nr. 201808220170 din data de 29.08.2018, pentru 
suma de 69.900.000 lei, cu posibilitatea majorării până la 150.000.000 lei. Ulterior, în baza 
HCAIL nr. 5750 din 24.05.2019, HCAIL nr. 5786 din 17.07.2019 și HCAIL nr. 6072 din 
31.03.2020, au fost aprobate majorări succesive ale finanțării de la B.C.R., în corelație și cu 
hotarârile de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, până la valoarea maximă ce putea fi 
contractată, respectiv de 150.000.000 lei. 

Considerând că valoarea totală a obiectivelor de investiții publice de interes local 
finanțate din împrumutul B.C.R., pentru care au fost aprobați indicatori tehnico-economici, este 
de 207.055.949 lei, precum și existența premiselor de a suplimenta expunerea existentă la 
B.C.R., se constată necesitatea majorării acestui împrumut, cu garanția Sectorului 6, cu suma de 
35.000.000 lei, până la valoarea de 185.000.000 lei.   

Luând la cunoştinţă Raportul de specialitate al Administraţiei Domeniului Public şi 
Dezvoltare Urbană Sector 6 nr. 5623/13.04.2020, este necesară modificarea Hotărârii Consiliului 
Local Sector 6 nr. 100/24.05.2018, în sensul majorării cu suma de 35.000.000 lei a valorii 
împrumutului contractat până la suma de 185.000.000 lei, în scopul finanțării programului de 
investiții multianual privind regenerarea urbană a Sectorului 6, în perioada 2018 – 2020. 

Faţă de cele mai sus menţionate, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al 
Sectorului 6, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliul Local 
Sector 6 nr. 100/24.05.2018 privind aprobarea garantării şi contractării unei/unor finanţări 
rambursabile interne/externe în valoare de până la 185.000.000 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. 

 

PRIMAR, 
 

Gabriel Mutu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
pentru modificarea și completarea 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 
 

Sectorul 6 al Municipiului București dorește realizarea unui vast program de investiții în 
scopul regenerării urbane a teritoriului aflat în administrarea sa. Conform domeniului de 
activitate, acesta se realizează prin intermediul Administrației Domeniului Public și Dezvoltare 
Urbană Sector 6, instituția subordonată Consiliului Local Sector 6. În acest sens, în anul 2018, 
ADPDU Sector 6 a identificat zonele prioritare de intervenție, fiind individualizate un număr de 
19 obiective de investiții.  

Analiza pe zone potențiale de intervenție a condus la propunerea următoarelor obiective 
de investiții spre a fi incluse în Programul local multianual în scopul regenerării urbane a 
Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti, în perioada 2018-2020: 

A) Lucrări de moderizare și reabilitare a amenajării peisagistice a parcurilor principale din 
raza Sectorului 6. 

B) Lucrări de modernizare a amenajării peisagistice a Spațiilor verzi de-a lungul arterelor 
principale din raza Sectorului 6. 

C) Lucrări de reabilitare și modernizare a spațiilor verzi de-a lungul arterelor afectate de 
realizarea magistralei de metrou Drumul Taberei, după încheierea lucrărilor la magistrala 
de metrou. 

D) Lucrări de îmbunătățire a calității vieții în zonele rezidențiale prin modenizarea și 
amenajarea spațiilor verzi dintre blocurile de locuit din raza Sectorului 6 (conform 
centralizator ADP Sector 6 în urma lucrărilor vor fi realizate/modernizate: 116 spații de 
joaca, 36 spații de odihnă și 14 grădini de cartier)  

E) Lucrări de modernizare a intervențiilor propuse și nefinalizate în cadrul proiectelor 
realizate după documentații elaborate în urmă cu mai mult de 10 ani: 

a. Lucrări de actualizare/ modernizare a spațiilor verzi incluse în proiectul POR – 
Militari 

b. Lucrări de actualizare/ modernizare a spațiilor verzi incluse în proiectul POR –
Drumul Taberei 

c. Lucrări de actualizare/ modernizare a spațiilor verzi incluse în proiectul de 
reamenajare a parcului Drumul Taberei 

Pentru implementarea cu succes a proiectelor 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, a fost 
necesară contractarea unei finanțări rambursabile interne 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.  

Contractul de credit BCR nr. 201808220170/29.08.2018 a fost semnat în baza Hotărârii 
Consiliului Local Sector 6 nr. 100/24.05.2018 și a Hotărârii Comisiei de Autorizare a 



 

Împrumuturilor Locale nr. 5376/08.08.2018, pentru suma de 69.900.000 lei, cu posibilitatea 
majorării până la 150.000.000 lei. 

Ulterior, pe măsură ce documentațiile tehnico-economice au fost realizate și aprobate în 
consiliul local, au fost obținute și autorizarile din partea Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice în vederea majorarii sucesive 
a împrumutului contractat de la BCR, până la valoarea maximă de 150.000.000.lei, astfel: 

- HCAIL nr. 5750 din 24.05.2019 - majorare cu suma de 66.850.000 lei; 
- HCAIL nr. 5786 din 17.07.2019 - majorare cu suma de 11.728.000 lei; 
- HCAIL nr. 6072 din 31.03.2020 - majorare cu suma de 1.522.000 lei; 

Concomitent cu ultima autorizare CAIL, fiind aprobați indicatorii tehnico-ecoomici 
pentru încă trei zone teritoriale (respectiv nr. 8, 9 și 24), a fost depusa în atenția CAIL și 
notificarea nr. 12414/ 28.02.2020 privind extinderea listei obiectivelor de investiții finanțate din 
credit (includerea celor 3 zone teritoriale anterior menționate), în baza căreia a fost primit 
răspunsul favorabil nr. 600.982/ 31.03.2020.  

Astfel, împrumutul în valoare de 150.000.000 lei contractat de la BCR are drept scop, 
până în prezent, implementarea următoarelor obiective de investiții publice de interes local, așa 
cum sunt detaliate în tabelul de mai jos: 

 
Nr. 
crt.  Denumire obiectiv de investiții 

Valoare investiție 
(Lei cu TVA) 

HCL S6 aprobare 
indicatori 

1 Modernizare şi Amenajare Peisagistică Parc 9 Mai 
                

3.592.972  
HCL nr. 124/ 
28.06.2018 

2 
Modernizare şi Amenajare Peisagistică Parc Nicolae 
Filimon 

                
6.446.444  

HCL nr. 125/ 
28.06.2018 

3 
Modernizare și Amenajare peisagistică Parc Sfântul 
Andrei 

                
3.522.905  

HCL nr. 126/ 
28.06.2018 

4 Înființare Parc Bulevardul Timișoara nr. 10-12 
              

14.339.804  
HCL nr. 127/ 
28.06.2018 

5 
Lucrări pentru Amenajare Peisagistică Bulevardul 
Iuliu Maniu 

              
47.281.203  

HCL nr. 141/ 
16.05.2019 

6 Amenajare peisagistică scuar central Bd. Timișoara 
              

21.073.320  
HCL nr. 36/ 
21.02.2020 

7 
Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în 
zona teritorială nr. 1: B-dul Drumul Taberei – Piaţa 
Danny Huwe – B-dul Timişoara – Str. Sibiu 

                
6.113.470  

HCL nr. 134/ 
16.05.2019  

8 

Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în 
zona 
teritorială nr. 2: B-dul Drumul Taberei – Str. Sibiu – 
B-dul Timişoara – Str. Braşov 

              
20.972.015  

HCL nr. 135/ 
16.05.2019 

9 

Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în 
zona teritorială nr.10: Str. Braşov – B-dul Ghencea – 
Stadionul Ghencea – Str. Sergent Major Cara Anghel - 
Bdul 1 Mai 

                
4.201.717  

HCL nr. 136/ 
16.05.2019 

10 

Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în 
zona teritorială nr. 11: B-dul Ghencea - Drumul Sării 
- Drumul Taberei - Str. Sibiu - Str. Sergent Major Cara 
Anghel 

                
5.551.464  

HCL nr. 137/ 
16.05.2019 

11 

Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în 
zona teritorială nr. 14: Breteaua de suprafaţă a 
pasajului rutier Lujerului – B-dul Iuliu Maniu – Str. 
Moineşti – Str. Liniei 

                
2.879.752  

HCL nr. 138/ 
16.05.2019 

12 
Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în 
zona teritorială nr. 15: B-dul Iuliu Maniu - Str. Valea 
Cascadelor - Str. Liniei – Str. Moineşti 

                
2.990.378  

HCL nr. 139/ 
16.05.2019 

13 
Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în 
zona teritorială nr. 27: B-dul Constructorilor – Calea 

              
24.145.795  

HCL nr.140/ 
16.05.2019 



 

Crângaşi – Calea Giuleşti – Str. George Vâlsan 

14 
“Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în 
zona teritorială nr. 8: Str. Râul Doamnei - Drumul 
Taberei – Str. Braşov – Prelungirea Ghencea” 

                
9.644.566  

HCL nr. 37/ 
21.02.2020 

15 
“Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în 
zona teritorială nr. 9: Str. Braşov – Drumul Taberei – 
Str. Sibiu – Str. 1 Mai” 

              
21.784.380  

HCL nr. 38/ 
21.02.2020 

16 

“Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în 
zona teritorială nr. 24: Şos. Virtuţii – Splaiul 
Independenţei – B-dul Vasile Milea – B-dul Iuliu 
Maniu” 

              
12.515.766  

HCL nr. 39/ 
21.02.2020 

TOTAL GENERAL 207.055.949   

 
La data de 31.03.2020, soldul facilității BCR era de 94.818.541,37 lei (din care trageri 

efectuate în anul 2018 în cuantum de 861.177,17 lei, respectiv in anul 2019 în sumă de 
73.290.935,37 lei), însă prin notificarea CAIL nr. 12414/ 28.02.2020 și hotărârea CAIL nr. 6072 
din 31.03.2020 s-au creat premisele încheierii contractelor de lucrări și pentru cele trei zone 
teritoriale pentru care indicatorii tehnico-economici au fost aprobați în anul 2020. 

Considerând că, valoarea totală a obiectivelor menționate mai sus, este de 207.055.949 
lei, precum și existența premiselor de a suplimenta expunerea existentă la BCR, se constată 
necesitatea majorarii valorii împrumutului contractat de către ADPDU Sector 6, cu garanția 
Sectorului 6, cu suma de 35.000.000 lei, până la valoarea totală de 185.000.000 lei.   

Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 a rulat un scenariu 
aferent contractării și garantării de către Sectorul 6 a facilității de împrumut în valoare de până la 
185.000.000 lei. În urma acestuia s-a observat existența premiselor certe de flexibilizare a 
lichidității financiare necesare proiectelor prioritare comunității noastre locale din Sectorul 6 al 
Municipiului București. 

Față de cele menționate mai sus, înaintăm spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local 
Sector 6 proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 100/24.05.2018 
privind aprobarea garantării și contractării unei/unor finanțări rambursabile interne/externe în 
valoare de până la 185.000.000 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. 
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