ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRÂRE

privind abrogarea H.C.L. al Sectorului 6 nr. 215/21.10.2021 pentru solicitarea către Consiliul
General al Municipiului București de a acorda Consiliului Local al Sectorului 6 împuternicirea
expresă în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată în scopul prestării serviciului
public de salubrizare 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 Servicii Publice Locale nr. 537/ 21.01.2022;
Văzând avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6, nr. 5;
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. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor 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. Începând cu data prezentei se abrogă H.C.L. al Sectorului 6 nr. 215/21.10.2021 pentru
solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a acorda Consiliului Local al Sectorului 6
împuternicirea expresă în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată în scopul prestării
serviciului public de salubrizare pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București.
Art. 2. Se solicită Consiliului General al Municipiului București abrogarea
H.C.G.M.B. nr. 434/26.11.2021 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 în
vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată cu capital integral public în scopul prestării
serviciului public de salubrizare pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6 al Municipiului
București.
Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri, conform competențelor.
(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija
Secretarului general al Sectorului 6.
Art. 4. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în termenul
prevăzut de lege.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Lucian Dubălaru

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

Nr.: 12
Data: 27.01.2022
______________________________________________________________________________
Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 Tel.: 037.620.4319;
Fax:037.620.4446;www.primarie6.ro;e-mail:prim6@primarie6.ro;facebook.com/PrimariaSectorului6

