
  

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea  documentaţiei tehnice faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici 

pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Drumul Osiei”  
 

 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 
specialitate al Direcției Generale Investiții Publice nr. 8070 /12.11.2021, din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Sectorului 6;  
 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local al 
Sectorului 6  nr. 1 și nr. 5; 
 Ținând cont de: 

- 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; 
 - Legii nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea 
în construcții; 
 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum şi art. 166 alin. (2) lit. k), art. 196 
alin. (1) lit. b) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
  Consiliul Local al Sectorului 6  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă documentatia tehnica faza DALI si indicatorii tehnico-economici 

pentru obiectivul de investitii „Reabilitare sistem rutier strada Drumul Osiei”, conform Anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii Publice şi Direcţia 
Economică vor aduce 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. 

Art. 3.  Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în 
termenul prevăzut de lege. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                    pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit.  a) 
         Lucian Dubălaru                                                                    din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                                   Secretarul General al Sectorului 6,                        
 
                                                                                                           Demirel Spiridon                                          
Nr.: 227 
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