
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  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare;

Primarul Sectorului 6, 

DISPUNE:

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

de  25.11.2010,  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,

Cristian Constantin Poteraş

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

  din Legea nr. 215/2001
                                                                                SECRETARUL SECTORULUI 6

                                                                                              Gheorghe Floricică



      ANEXĂ
                                                               LA DISPOZIŢIA NR. ............../...................... 

PROIECTUL ORDINEI DE ZI
 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 28.10.2010  şi al 
şedinţei extraordinare din data de 16.11.2010.

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  listelor  nominale  în  vederea  acordării 
subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. 
nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii 
de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Organigramei  şi a Statului de funcţii ale 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.

4. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  Regulamentului  de  Organizare  şi 
Funcţionare al Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6.

5. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice  a 
obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada Pădureni”.

6. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice  a 
obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada Aragonitului”.

7. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice  a 
obiectivului de investiţii:“Reabilitare sistem rutier strada Estacadei”.

8. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice  a 
obiectivului  de  investiţii:  “Reabilitare  sistem  rutier  şi  extindere  reţea  de 
alimentare cu apă şi canalizare pluvială şi menajeră pe strada Gabriela Szabo”.

9. Proiect  de  hotărâre privind aprobarea  Planului  Urbanistic  de  Detaliu  –  “Str. 
Boja nr 75 - 79”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial, servicii şi 
comerţ,  pe  un teren  în  suprafaţă  de  5000  m.p.,  proprietate  privată  persoană 
juridică.

10.  Întrebări şi interpelări. 
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