
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 275/19.10.2022 
privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea  

expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască cu privire la asocierea Sectorului 6                                      
al Municipiului București cu Compania Municipală Termoenergetica București S.A. 

 în vederea finanțării, realizării în comun a lucrărilor de interes public local de modernizare, 
regenerare urbană și întreținere a spațiilor din proximitatea punctelor termice aflate  

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. …/…………, din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Sectorului 6; 

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al                  
Sectorului 6 nr. ……; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și f), art. 166 alin. (2) lit. o), s) și alin. (3), 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 
                                                      HOTĂRĂȘTE: 
Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a 

Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 6 al 
Municipiului București și Compania Municipală Termoenergetica București S.A.. 

Art. 2. (1) Obiectul asocierii îl constituie finanțarea și realizarea în comun a lucrărilor de 
interes public local cu privire la regenerarea urbană a spațiilor din proximitatea punctelor termice 
aflate pe raza teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București, asupra cărora Compania 
Municipală Termoenergetica București S.A. are drept de folosință și exploatare.  

(2) Compania Municipală Termoenergetica București S.A. va pune la dispoziția           
Sectorului 6 spațiile din proximitatea punctelor termice de pe raza Sectorului 6, asupra cărora are 
drept de folosință și exploatare, pentru realizarea lucrărilor de regenerare urbană pe durata de 
valabilitate a asocierii și va sprijini realizarea acestora. 

(3) Sectorul 6 al Municipiului București va asigura finanțarea mijloacelor și dotărilor 
necesare fiecărei lucrări de regenerare urbană, de la bugetul local al sectorului 6 sau din alte surse 
atrase, pe durata de valabilitate a asocierii. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană 
Sector 6, Direcția Generală de Investiții Publice și Direcția Generală Servicii Publice Locale vor 
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 poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă,              
în termenul prevăzut de lege. 

 

INIȚIATOR PROIECT, 
  PRIMAR, 

   CIPRIAN CIUCU 

                                AVIZEAZĂ 
        pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
                       din O.U.G. nr. 57/2019 

 Secretarul general al Sectorului 6, 
                            Demirel Spiridon   

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului 
București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 să 

hotărască cu privire la asocierea Sectorului 6 al Municipiului București cu 
Compania Municipală Termoenergetica București S.A. în vederea finanţării, 

realizării în comun a lucrărilor de interes public local de  modernizare, regenerare 
urbană și întreţinere a spaţiilor din proximitatea punctelor termice aflate pe raza 

administrativ teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București 
 
 

La nivelul Sectorului 6 al Municipiului București se dorește regenerarea 
urbană a spaţiilor din proximitatea punctelor termice aflate pe raza administrativ 
teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București.  

Aceste spaţii sunt proprietatea Municipiului București și asupra lor 
Compania Municipală Termoenergetica București S.A. are drept de folosinţă și 
exploatare.  

  Pentru a putea realiza lucrările de modernizare necesare este nevoie de 
asocierea între C.M.T.E.B. S.A. și Sectorul 6 al Municipiului București. 
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și f) și art. 166 alin. (2) lit. o) și s) din                   
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6,  
proiectul de hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului 
București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 să 
hotărască cu privire la asocierea Sectorului 6 al Municipiului București cu 
Compania Municipală Termoenergetica București S.A. în vederea finanţării, 
realizării în comun a lucrărilor de interes public local de  modernizare, regenerare 
urbană și întreţinere a spaţiilor din proximitatea punctelor termice aflate pe raza 
administrativ teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a 

Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască cu privire la asocierea Sectorului 6 al Municipiului 

București cu Compania Municipală Termoenergetica București S.A. în vederea finanțării, realizării 

în comun a lucrărilor de interes public local cu privire la modernizarea, regenerarea urbană și 

întreținerea spațiilor din proximitatea punctelor termice aflate pe raza administrativ teritorială a 

Sectorului 6 al Municipiului București 

 

                                                   
 

Urmare a exemplelor de bună practică, în ceea ce privește colaborarea dintre Sectorul 

6 al Municipiului București și alte instituţii publice locale și centrale, în scopul creșterii calităţii 

serviciilor publice oferite cetăţenilor Sectorului 6 și ţinând cont de numeroasele solicitări 

primite din partea cetăţenilor, referitoare la starea de degradare avansată a spaţiilor din 

proximitatea punctelor termice de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6, așa cum 

reiese și din planșele foto anexate,  se impune colaborarea între cele două instituţii, în vederea 

creșterii gradului de siguranţă și confort în zona acestora. 

În contextul în care Sectorul 6 se confruntă cu un proces de transformare continuă 

determinat de nevoia de îmbunătăţire continuă a calităţii spaţiului urban, se simte o nevoie 

tot mai presantă din partea comunităţii de intensificare și urgentare a intervenţiilor publice în 

toate componentele legate de acest mediu urban, atât prin reamenajări cât și investiţii 

derulate de Primărie Sectorului 6, dar și alte instituţii/autorităţi publice sau companii care 

operează pe raza Sectorului 6.  

În prezent, punctele termice deţinute de Compania Municipală Termoenergetica 

București S.A. amplasate exact în mijlocul zonelor de locuire, prin spaţiul verde extrem de 

generos pe care îl deţin în jurul acestora pot deveni adevărate oaze de liniște și de recreere 

pentru cetăţenii care locuiesc în zona lor, totodată prin regenerarea urbană a terenurilor din 

jurul acestora. 

 Având în vedere principiul interesului superior al cetăţenilor, importanţa și urgenţa 

proiectelor raportate la dreptul la o viaţă de calitate a tuturor cetăţenilor, considerăm că este 

de datoria autorităţilor publice locale să se implice și să sprijine prin investiţii menite să 

dezvolte amenajarea spaţiilor verzi din Sectorul 6. 
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 Interesul comun ce stă la baza asocierii este creșterea calităţii vieţii locuitorilor din 

Sectorul 6 . 

 Având în vedere deosebita importanţă a calităţii vieţii cetăţenilor Sectorului 6, precum 

și acceptul Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. transmis instituţiei noastre 

sub nr46028/10.10.2022 - anexat prezentei, considerăm oportună demararea de urgenţă a 

procedurilor necesare realizării proiectelor și introducerea în prima ședinţă a Consiliului Local 

al Sectorului 6 a proiectului de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliul Local al 

Sectorului 6 să hotărască, cu privire la asocierea Sectorului 6 al Municipiului București cu 

Societatea de Transport București STB S.A. 

 

  

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

 

Ganciu Constantin Sorin 

 

 
 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 


