
MUNICIPIUL BUCUREŞTI
PRIMARUL SECTORULUI 6

DISPOZIŢIA Nr. -------------------

din-------------------2010

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. 1 şi ale art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 cu 
privire la administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul Sectorului 6, 

DISPUNE:

 
Articol unic: Se convoacă  Consiliul Local Sector 6 în şedinţă ordinară în data de 

28.01.2010, ora 1700 în sala de şedinţe a Primăriei Sectorului 6, situată în Calea Plevnei nr. 
147-149,  cu  proiectul  de  ordine  de  zi  din  anexa  ce  face  parte  integrantă  din  prezenta 
dispoziţie.

P R I M A R,

Constantin Cristian Poteraş

AVIZAT
                                                                                       pentru legalitate conf. art. 117 lit. „a”

        din Legea nr. 215/2001
                                                                                          SECRETARUL SECTORULUI 6
                                                                                                         Gheorghe Floricică
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ANEXĂ
 LA DISPOZIŢIA NR. ............../...................... 

PROIECTUL ORDINEI DE ZI
 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 15.12.2009.
2. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  Hotărârii  Consiliului  Local  Sector  6  nr. 

53/26.03.2009.
3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  de  către  Consiliul  Local  al  Sectorului  6 

Bucureşti, a unui împrumut extern de la Banca Europeană de Investiţii  în vederea 
asigurării finantării programului multianual de investiţii de reabilitare termică a 300 
de blocuri de locuinţe în Sectorul 6 Bucureşti.

4. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  listelor  nominale  in  vederea  acordarii 
subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 
51/2006  –  actualizata  pentru  aprobarea  Programului  naţional  privind  sprijinirea 
construirii de locuinţe proprietate personala.

5. Proiect  de hotărâre privind blocarea/ridicarea,  transportul,  depozitarea şi eliberarea 
vehiculelor/remorcilor  staţionate  neregulamentar  pe partea  carosabilă  a  drumurilor 
publice din Sectorul 6 precum şi pe domeniul public şi privat de pe raza teritorială a 
Sectorului 6.

6. Proiect de hotarare privind infiintarea Directiei de Administrare a Fondului Locativ 
Sector 6.

7. Proiect  de  hotărâre privind  solicitarea  către  Consiliul  General  al  Municipiului 
Bucureşti  a  împuternicirii  exprese  pentru  înfiinţarea  unei  societăţi  comerciale  in 
vederea dezvoltarii serviciilor de interes local.

8. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor 
Sector 6.

9. Proiect de hotarare  privind introducerea în salariul de bază a sporului de dispozitiv, 
pentru  angajaţii Serviciului Public pentru Finante Publice Locale Sector 6, începând 
cu luna ianuarie 2010.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului: "Dezvoltarea capacitatii 
Administratiei Scolilor Sector 6 de gestiune a proiectelor investitionale".

11.  Proiect de hotărâre  privind PUD - “Str. Preciziei nr. 1”, Sector 6 pentru construire 
ansamblu rezidenţial-locuinţe,  comerţ şi dotări sociale, pe un teren în suprafaţă de 
118611,25 m.p. proprietate privată persoană juridică.

12. Întrebări şi interpelări.

--------//--------

2


	MUNICIPIUL BUCUREŞTI
	DISPOZIŢIA Nr. -------------------
	Constantin Cristian Poteraş
												AVIZAT
	                                                                                          SECRETARUL SECTORULUI 6
	                                                                                                         Gheorghe Floricică

	PROIECTUL ORDINEI DE ZI



