
 

 

HOTĂRÂRE 
prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a 
Consiliului Local al Sectorului 6 pentru înființarea unei instituții publice de interes local, cu 

personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 6, denumită  Administrația Serviciului 
Public de Salubrizare Sector 6  

 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate 
al Direcției Generale Servicii Publice Locale nr. 845/16.12.2021, din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului Sectorului 6;  

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

Ținând cont de prevederile: 
- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare; 
-   O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările 
ulterioare;  

- Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Art. 1 alin. (2) lit. e), art. 3 alin. (2) și alin. (3), art. 8 alin. (1) și alin. (3), art. 23, art. 24       
alin. (1) și art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilități 
publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

      În temeiul dispozițiilor cuprinse de art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. i) 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. Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a 
Consiliului Local al Sectorului 6 să înființeze o instituție publică de interes local, cu personalitate 
juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 6, în conformitate cu prevederile art. 28              
alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, denumită Administrația Serviciului Public de Salubrizare 
Sector 6. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor; 

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, conform competențelor, 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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