
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 314/18.11.2022 

privind recuperarea sumei de 100.308,65 lei reprezentând factura la gaze, prin intermediul  
listei de plată a cotelor de întreținere, de la locatarii scării 2 a blocului B, din cartierul                              

ANL - Constantin Brâncuși, Sector 6, Bucureşti, aflat în administrarea Consiliului Local  
al Sectorului 6, prin Administraţia Comercială Sector 6, în 8 (opt) tranșe egale 

 
 
 

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de fundamentare a 
Administraţiei Comerciale Sector 6 nr. ..…/.....…. și Raportul de specialitate al ……….…nr……., 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;  

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al                  
Sectorului 6 nr. ......  și nr. …...;  

Ținând cont de prevederile: 
- Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată,                      
cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 
cu modificările și completările ulterioare; 
-  Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
-  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei 
pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi 
administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinului Ministerului Lucrărilor Publice nr. 29/1993 pentru aprobarea Normativului-cadru 
privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici, 
cu modificările și completările ulterioare; 
- H.C.L. al Sectorului 6 nr. 135/2021 privind înființarea Administrației Comerciale Sector 6 și 
desființarea Administrației Piețelor Sector 6; 
 - Legii nr. 287/2009 Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
  În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și g), art. 166 alin. (2) lit. g), 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 aprobă recuperarea sumei de 100.308,65 lei reprezentând factura la gaze,                      
prin intermediul listei de plată a cotelor de întreținere de la locatarii scării 2 a blocului B,                      
din cartierul ANL - Constantin Brâncuși, Sector 6, Bucureşti, aflat în administrarea Consiliului 
Local al Sectorului 6, prin Administraţia Comercială Sector 6, în 8 (opt) tranșe egale. 

Art. 2. Se împuternicește Directorul General al Administrației Comerciale Sector 6 să 
deruleze procedura de punere în practică și aplicare. 

 
 
 
 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



 
 
 
Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Comercială Sector 6 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 poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă,                      
în termenul prevăzut de lege. 

 
 
 

INIŢIATOR 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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind recuperarea sumei de 100.308,65 lei reprezentând 
factura la gaze, prin intermediul listei de plată a cotelor de întreţinere, de la 

locatarii scării 2 a blocului B, din cartierul ANL - Constantin Brâncuși, Sector 6, 
Bucureşti, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6,  

prin Administraţia Comercială Sector 6, în 8 (opt) tranșe egale 
 

 

Având în vedere: 

- Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi 

stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea și funcţionarea asociaţiilor de 

proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice nr. 29/1993 pentru aprobarea                     

Normativului-cadru privind contorizarea apei și a energiei termice la populaţie, 

instituţii publice și agenţi economici, cu modificările și completările ulterioare. 

 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și g) și art. 166 alin. (2) lit. g) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,                     

cu modificările și completările ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare, 

Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind recuperarea sumei               

de 100.308,65 lei reprezentând factura la gaze, prin intermediul listei de plată a 

cotelor de întreţinere, de la locatarii scării 2 a blocului B, din cartierul                     

ANL - Constantin Brâncuși, Sector 6, Bucureşti, aflat în administrarea Consiliului 

Local al Sectorului 6, prin Administraţia Comercială Sector 6, în 8 (opt) tranșe egale. 
 

PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 
 

 

 

  

CABINET PRIMAR 

NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 
ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 

SECTOR 6 BUCUREȘTI 
E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 

WWW.PRIMARIE6.RO 



 

 

Nr.            /  
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre privind recuperarea sumei de 100.308,65 lei reprezentând 

factura la gaze, prin intermediul listei de plată a cotelor de întreţinere, de la locatarii 
scării 2 a blocului B, din cartierul ANL - Constantin Brâncuși, Sector 6, Bucureşti, aflat 

în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6,  
prin Administraţia Comercială Sector 6, în 8 (opt) tranșe egale 

 
 
            

Administraţia Comercială Sector 6 oferă servicii de administrare a domeniului 
public și privat, destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţilor locale, ce contribuie 
la ridicarea gradului de civilizaţie și confort al acestora și grupează activităţi edilitar-
gospodărești și acţiuni de utilitate și interes public local, potrivit reglementărilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcţionarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările 
și completările ulterioare. 
            Conform Notei de fundamentare a Administraţiei Comerciale Sector 6, prin 
H.C.L. Sector 6 nr. 135/29.07.2021, instituţiei i-a fost transferată activitatea de 
administrare a condominiilor aflate în cartierul ANL - Constantin Brâncuși și Dealul 
Ţugulea, condominii ocupate de persoane fizice, contextul economic actual, 
determinat de creșterea preţului la gaze naturale și energie electrică și efectele 
provocate de aceste creșteri pentru populaţie,   existenţa unei situaţii excepţionale 
generate de Engie Romania SA, prin emiterea unei facturi de regularizare ce cuprinde 
suma de 100.308,65 lei pentru o singură scară de bloc cu 38 de unităţi locative, 
asigurarea continuităţii plăţilor și încasărilor Administraţiei Comerciale Sector 6 cu 
încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat. 
          În sensul celor expuse mai sus, și în conformitate cu legislaţia în vigoare, 

respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) , art. 166 alin. (2) lit. q) și lit. ș), art. 196 alin. (1) lit. a) și 

art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru a fi supus 

spre aprobare Consiliului Local Sector 6 proiectul de hotărâre privind recuperarea 

sumei  de 100.308,65 lei reprezentând factura la gaze, prin intermediul listei de plată 

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ 
NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 

ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 
SECTOR 6 BUCUREȘTI 

E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 
WWW.PRIMARIE6.RO 



 

 

a cotelor de întreţinere, de la locatarii scării 2 a blocului B, din cartierul                      

ANL - Constantin Brâncuși, Sector 6, Bucureşti, aflat în administrarea Consiliului Local 

al Sectorului 6, prin Administraţia Comercială Sector 6, în 8 (opt) tranșe egale. 

 

 

 
 

DIRECTOR  GENERAL, 

BOGDAN CIOCÎRLAN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

NUMĂR DE TELEFON: +40 0213161297 
ADRESĂ POȘTALĂ: ȘOS. VIRTUȚII NR.148, ET.1, 

SECTOR 6 BUCUREȘTI 
E-MAIL: contact@acs6.ro 

WWW.ACS6.RO 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

Ținând cont de prevederile: 
-  Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare 
a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările 
și completările ulterioare; 
-  Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
-  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru 
spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi 
administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii 
și liniștii publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinului Ministerului Lucrărilor Publice nr. 29/1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind 
contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- H.C.L. al Sectorului 6 nr. 135/2021 privind înființarea Administrației Comerciale Sector 6 și desființarea 
Administrației Piețelor Sector 6; 
 - În baza Legii nr. 287/2009 - Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. q) şi ş), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 Având in vedere că prin HCL S6 nr. 135/29.07.2021, Administrației Comerciale Sector 6 i-a fost 
transferată activitatea de administrare a condominiilor aflate în cartierul ANL - Constantin Brâncuși și 
Dealul Țugulea, condominii ocupate de persoane fizice, și : 

- contextul economic actual, determinat de creșterea prețului la gaze naturale și energie electrică 
și efectele provocate de aceste creșteri pentru populație; 

- existența unei situații excepționale generate de Engie Romania SA, prin emiterea unei facturi 
de regularizare ce cuprinde suma de 100.308,65 lei pentru o singură scară de bloc cu 38 de 
unități locative; 

- asigurarea continuității plăților și încasărilor Administraţiei Comerciale Sector 6 cu încadrarea 
în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat,  

 În acest sens, propunem prezentul proiect de hotărâre ce vizează acceptarea recuperării sumei de 
100.308,65 lei prin intermediul listei de plată a cotelor de întreținere de la locatarii scării 2 a blocului B, 
din cartierul ANL - Constantin Brâncuși, Sector 6, Bucureşti, aflat în administrarea Consiliului Local al 
Sectorului 6, prin Administraţia Comercială Sector 6, în 8 (opt) tranșe egale. 
 

Director General 
Alexandra Crăciun 


