
 

 
      

HOTĂRÂRE 
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6                                  

nr. 150/24.08.2021 privind contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 
347.368.748,57 lei, pentru refinanțarea împrumuturilor interne contractate de către Sectorul 6  

al Municipiului București 
 

 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 
specialitate al Direcției Economice nr. 1736 /03.11.2021;  

Văzând avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului  6  nr. 1 și             
nr. 5; 

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; 

În conformitate cu prevederile 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 
și ale 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; 

Având în vedere prevederile 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 prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, 
componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Potrivit prevederilor art. 29 lit. f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016; 
Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la 
contracte sau convenții; 

 În temeiul art. art. 139 alin. (3) lit. b) și art. 166 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. I. Titlul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 150/24.08.2021 privind 
contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 347.368.748,57 lei, pentru 
refinanțarea împrumuturilor interne contractate de către Sectorul 6 al Municipiului București, se 
modifică și va avea următorul conținut: 

”Hotărâre privind aprobarea contractării unor finanțări rambursabile interne în valoare 

de până la 347.368.748,57 lei, în vederea refinanțării împrumuturilor interne contractate de 

către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank SA și Unicredit Bank.” 

 Art. II. Se modifică art. 1 al H.C.L. al Sectorului 6 nr. 150/24.08.2021, și va avea 
următorul conținut: 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



 
 
 

 

”Se aprobă contractarea și garantarea unor finanțări rambursabile interne în valoare de 

până 347.368.748,57 lei, cu o perioadă de tragere de până la 4 ani,  fără perioadă de grație și 

cu o maturitate de 180 de luni de la data semnării contractului de credit.” 

Art. III. Celelalate prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6                      
nr. 150/24.08.2021, cu modificările și completările ulterioare rămân neschimbate.  

          Art. IV. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Economică și Direcția Generală Investiții 
Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor . 

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 
 Art. V. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în 
termenul prevăzut de lege. 
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