
 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea 
termică a unui număr de 17 blocuri de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București  

 

     Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al 
Direcţiei Generale Investiţii Publice nr. 3259/11.05.2022, din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Sectorului 6; 
     Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6, nr. 1 și nr. 5; 
  În conformitate cu prevederile: 

 - Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29.112016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
          -   art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
          -   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 251 din 10.11.2016 privind aprobarea 
programului local multianual de investiţii în scopul reducerii consumului de energie şi a emisiei de CO2 
pentru blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, modificată și completată de 
Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 117 din 27.04.2017; 
   În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. k), art. 196 alin. (1) lit. a) și 
art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare;  
 Consiliul Local al Sectorului 6 

HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1. (1) Se aprobă studiile de fezabilitate pentru reabilitarea termică a unui număr de                 

17 blocuri de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta 
hotărâre.  

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a unui număr de                 
17 blocuri de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București, prevăzuți în Anexa nr. 2 la prezenta 
hotărâre.  

(3) Anexa nr. 1, ce cuprinde un număr de 17 subanexe, numerotate de la 1.1 la 1.17 și Anexa                 
nr. 2 ce cuprinde un număr de 17 subanexe, numerotate de la 2.1 la 2.17, fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

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