
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR  6                                    AVIZEAZĂ  
S.T.: 77/07.02.2018                                                                   pentru legalitate                           
                          Secretarul Sectorului 6, 
                                                                                                   Demirel Spiridon 
                                          
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 244/10.10.2017 privind 

modificarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 146/14.07.2016 privind desemnarea 
membrilor titulari şi a membrilor supleanţi ce vor face parte din 

Comisia pentru Vânzarea Spaţiilor Comerciale sau de Prestări de Servicii 
ce va funcţiona la nivelul Sectorului 6 al municipiului Bucureşti 

 
Având în vedere Raportul de specialitate al Secretarului Sectorului 6 şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 
 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 550/2002 
privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de 
prestări de servicii aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor 
locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi (5) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

  Consiliul Local Sector 6, 
    

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Anexa Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6                   
nr. 244/10.10.2017 privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al 
Sectorului 6 nr. 146/14.07.2016 privind desemnarea membrilor titulari şi a 
membrilor supleanţi ce vor face parte din Comisia pentru Vânzarea Spaţiilor 
Comerciale sau de Prestări de Servicii ce va funcţiona la nivelul Sectorului 6 al 
municipiului Bucureşti, se înlocuieşte cu Anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, împreună cu Comisia Tehnică pentru 
executarea lucrărilor auxiliare ale Comisiei vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei, conform competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                pentru legalitate                               
                                                                                         Secretarul Sectorului 6,                       
  
                                                                                                 
Nr.:                                                                                        Demirel Spiridon                              
Data:    



                                                           
 

                                                              ANEXĂ 
la H.C.L. Sector 6 nr.: …../…………….. 

  
 

LISTA 
cuprinzând membrii titulari şi supleanţi ce vor face parte din Comisia 

pentru Vânzarea Spaţiilor Comerciale sau de Prestări de Servicii  
ce va funcţiona la nivelul Sectorului 6 al municipiului Bucureşti 

 

 

MEMBRII TITULARI: 
 
1. Popescu Mihaela 

 
2.  Simion Adrian 
 
3.  Surulescu Aurelia 
 
 
MEMBRII SUPLEANŢI: 
 
1.  Ungureau Marius Ionel 
 
2.  Stan Gabriela  
 
3.  Vîlceanu Mihai-Eduard 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Având în vedere H.C.L. Sector 6 nr. 4/30.01.2018 privind încetarea 

mandatului de consilier local al d-lui Stan Robert prin care a fost declarat vacant 

locul de consilier local ocupat de acesta. 

Văzând Decizia Curții de Apel București, Secția a-VIII-a Contencios 

Administrativ și Fiscal nr. 5975/13.12.2016. 

 Ţinând cont de dispoziţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea               

nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi 

a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a 

consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes 

local şi de dispoziţiile art. 54 alin. 7 şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, supunem spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 6, 

prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

SECRETAR, 

 
Demirel Spiridon    

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 

Văzând Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Primăriei   

Sectorului 6. 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 6                 

nr. 4/30.01.2018 privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui 

Stan Robert prin care a fost declarat vacant locul de consilier local 

ocupat de acesta, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al 

Sectorului 6, prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 

 


