ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRÂRE
privind 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 cu capital integral de stat, în scopul desfășurării activității de sortare, tratare, prelucrare
și valorificare materială și energetică a deșeurilor
Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de
specialitate al Direcției Generale Servicii Publice Locale Sector 6 nr. 2738/10.05.2022, din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;
Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 6, nr. 5;
În conformitate cu prevederile:
- art. 1 și art. 2 lit. e) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Cap. III din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor
publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 1 alin. (2) lit. e), art. 8 alin. (1), alin. (2) lit. f) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completări ulterioare;
- art. 2, art. 6 și art. 19 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților;
- H.C.G.M.B. nr. 345/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a serviciului public de salubrizare în municipiul București;
În temeiul art. 92, art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. i), alin. (3) și alin. (4), 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. Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă
a Consiliului Local al Sectorului 6 în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată cu
capital integral public, în scopul desfășurării activității de sortare, tratare, prelucrare și
valorificare materială și energetică a deșeurilor.
Art. 2. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 să întreprindă toate demersurile necesare
pentru înființarea societății cu răspundere limitată prevăzută la art. 1, după obținerea
împuternicirii de la Consiliul General al Municipiului București.
Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Servicii Publice Locale 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. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă, în
termenul prevăzut de lege.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Lucian Dubălaru

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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