
Consiliul General al Municipiului Bucure~ti 

HOTARARE 
privind imputernicirea expresa a consiliului Local al Sectorului 6 cu privire Ia lnfiintarea, 

organizarea ~i functionarea unei institutii publice de interes local, denumita Administratia 
Comerciala Sector 6 

Avand in vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului Bucure~ti 
nr. 3822/26.05.2021 §i raportul de specialitate al Directiei Juridic nr. 7723/25.05.2021; 

Vazand avizul Comisiei economice, buget, finante ~i credite externe nr. 69/2021 ~i 

avizul Comisiei juridice ~i de disciplina nr. 189/31.05.2021 din cadrul Consiliului General al 
Municipiului Bucure~ti; 

Tn conformitate cu prevederile: 
Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu 
modificarile ~u completarile ulterioare; 
Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 
Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea ~i functionarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public ~i privat de interes local, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 
Ordonantei Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea ~i completarea Legii nr. 
273/2006 privind finantele publice locale, precum ~i pentru stabilirea unor masuri 
financiare, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Tn temeiul prevederilor art. 1'29 alin. (2) lit. d), a lin . (7) lit. p), art. 130 alin. (1 ), art. 139 
alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. i), alin. (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE~TI 
HOTARA~TE: 

Art.1 Se imputernice~te expres Consiliul Local al Sectorului 6 sa hotarasca, In 
condiliile legii, cu privire Ia infiintarea, organizarea ~i functionarea unei institutii publice de 
interes local, cu personalitate juridica, In subordinea Consiliului Local al Sectorului 6, 
denumita Administratia Comerciala Sector 6. 

Art.2 Tnfiintarea ~i functionarea institutiei prevazuta Ia art. 1 se va realiza cu 
respectarea prevederilor legale, potrivit n ~·· .' si In limitele bugetului de venituri ~i cheltuieli 
ale Sectorului 6. ~p-0 M 4 

Art.3 Directiile de specialitate r 
al Municipiului Bucure~ti ~i Consili 
prezentei hotarari. 

i de specialitate al Primarului General 
6 vor aduce Ia indeplinire prevederile 



( 

Art.3 Directiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General 
al Municipiului Bucure~ti ~i Consiliul Local al Sectorului 6 vor aduce Ia indeplinire prevederile 
prezentei hotarari. 

Aceasta hotarare a fost adoptata in ~edinta ordinara a Consiliului General al 
Municipiului Bucure~ti din data de 02.06.2021. 

PRE$EDINTE DE $EDINTA, 

Sorin Purcarea 

Bucure~ti, 02.06.2021 
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