
 HOTĂRÂRE 
privind instituirea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit către societatea 

E-Distribuție Muntenia S.A. asupra terenului în suprafață de 5941 mp, cu număr  
cadastral 226239, situat în strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A, sector 6, aflat 

 în administrarea Consiliului Local Sector 6 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 
specialitate al Direcției Generale Investiții Publice nr. 4701/13.07.2022, din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Sectorului 6;  
 Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 6  
nr. 5; 
 Ținând cont de prevederile: 
-         Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
-      Art. 12 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
-      O.U.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare; 
-    Art. 755 și art. 756 din Legea nr. 287/2009 – Cod civil, cu modificările și completările 
ulterioare; 
-     H.C.G.M.B. nr. 402/21.12.2016 privind transmiterea din administrarea Consiliului General 
al  Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 a imobilului situat 
în strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A, Sector 6, în vederea construirii de locuințe; 
          În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g), art. 166 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și                     
art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
          Consiliul Local al Sectorului 6  

HOTĂRĂŞTE: 
            Art. 1. Se instituie un drept de uz și servitute cu titlu gratuit către societatea                                         
E – Distribuție Muntenia, pe toată durata existenței capacității energetice, asupra terenului în 
suprafață de 5941 mp, cu număr cadastral 226239, situat în strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A,        
sector 6, aflat în administrarea Consiliului Local Sector 6, în vederea extinderii rețelei electrice și 
alimentarea cu energie electrică a ansamblului de locuințe format din 4 tronsoane                                        
(scări A, B, C, D) cu regim de înălțime Ds+P+3E+E4 retras, conform Anexei care face  parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcţia Generală Investiţii Publice 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,                                             CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                   pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
         Lucian Dubălaru                                                              din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                                       Secretarul general al Sectorului 6,  
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Nr.: 171                                                                                                                                                                   
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