ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRÂRE
privind solicitarea împuternicirii exprese 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 “Modernizare
Magistrale de Termoficare Aparținând S.A.C.E.T. București Obiect 1 ÷ Obiect 6"
Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate
al Direcției Generale Investiții Publice nr. 447/21.01.2022, 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. (1) lit. f) 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 solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti 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 “Modernizare Magistrale de Termoficare Aparținând
S.A.C.E.T. București Obiect 1 ÷ Obiect 6", după cum urmează:
- Magistrala II Vest– PV1 – CM20 - din zona Valea Cascadelor, cartierele Militari, Crângaşi şi
zona Politehnica, până la căminul de termoficare CS6 Leu;
- Magistrala I Vest - CL4 - CFB4 - din cartierele Militari, Dr. Taberei, Crângași și Constructorilor.
(2) Conținutul cadru și condițiile acordului de asociere vor fi stabilite de către Consiliul
General al municipiului București și vor fi supuse dezbaterii și aprobării de către Consiliul Local
al Sectorului 6 al municipiului București ulterior emiterii 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.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dubălaru Lucian

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