
HOTĂRÂRE 
privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea 
expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 6 al 

Municipiului București și U.A.T.-Municipiul București, în vederea finanțării în comun a 
obiectivului de investiții de interes public local “Penetrație Prelungirea Ghencea – Domnești și 

Supralărgire Bulevardul Ghencea între strada Brașov și Terminal Tramvai 41”, pe raza 
administrativ teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București 

 
 
         Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate 
al Direcției Generale Investiții Publice nr. 8355/25.11.2021, din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului Sectorului 6; 
         Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 6,  
nr. 5; 
         În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
         În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. e) şi art. 166 alin. (2) lit. r) și alin. (3)                      
art. 196 alin.(1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6  
HOTĂRĂŞTE: 

            Art. 1. (1) Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru 
împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la asocierea dintre 
Sectorul 6 al Municipiului București și Municipiul București, în vederea finanțării în comun a 
obiectivului de investiții de interes public local “Penetrație Prelungirea Ghencea – Domnești și 
supralărgire Bulevardul Ghencea între strada Brașov și Terminal Tramvai 41”, pe raza 
administrativ teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București. 
 (2) Conţinutul-cadru şi condiţiile Acordului de asociere vor fi stabilite de Consiliul General 
al Municipiului Bucureşti şi vor fi supuse dezbaterii şi aprobării de către Consiliul Local al 
Sectorului 6 Bucureşti, ulterior emiterii acordului/împuternicirii prealabile. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi compartimentele funcționale din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Sectorului 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 general al Sectorului 6. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în 
termenul prevăzut de lege. 
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