
MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare

a Consiliului local al Sectorului 6

Având  în  vedere  Expunerea  de  motive  a  grupului  consilierilor  locali  ai  P.N.L., 
Referatul de specialitate al Secretarului Primăriei Sector 6;

Ţinând cont de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector  6;
În  conformitate  cu  prevederile  Ordonanţei  nr.  35/2002  pentru  aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, modificată şi completată, 
ale  Legii  nr.  52/2003  privind  transparenţa  decizională  în  administraţia  publică,  a 
prevederilor Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, modificată şi completată, a 
Legii nr. 144/21.05.2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea A.N.I. şi ale Legii 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. “b” şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al 
Sectorului 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr. 57 din 31.08.2000.
Art.  3.  Prezenta  hotărâre  se  comunică  membrilor  consiliului  local,  Primarului 

sectorului  6,  serviciilor  şi  compartimentelor  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al 
Primarului, Instituţiei Prefectului şi celor interesaţi, prin grija Secretarului sectorului 6.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ
                     pentru legalitate     

          Manuel Avramescu                                                   Secretarul Sectorului 6,
                        Gheorghe Floricică

Nr.: 9
Data: 29.01.2009

http://Art.1.Se/


EXPUNERE DE MOTIVE

Legea administraţiei publice locale, respectiv art. 36. alin.2 lit.a, alin.3 lit.a şi art.81 

alin.2 lit.b stipulează în sarcina consiliul local ca şi atribuţie aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a consiliului local.

Aşa  fiind  şi  luând  în  considerare  prevederile  Regulamentului  de  organizare  şi 

funcţionare a consiliului  local al  Sectorului  6, aprobat prin HCL nr.  57/2000, se poate 

observa  că  de  la  data  aprobări  şi  până  în  prezent  au  intervenit  o  serie  de  modificări 

legislative,  şi  anume: în legea administraţiei  publice locale,  în ce priveşte de exemplu, 

constituirea consiliului local, validarea alegerii  consilierilor sau posibilitatea organizării 

unor comisii  mixte  pe perioadă determinată formate din  consilieri  locali  şi  funcţionari 

publici  sau modificări  în privinţa  alegerii  viceprimarului  care îşi  păstrează calitatea de 

consilier local şi nu în ultimul rând noi reglementări în privinţa declaraţilor de avere şi a 

declaraţiilor de interese pe care trebuie să le depună aleşii locali etc. 

De asemenea trebuie  avute în vedere şi  prevederile  Legii  nr.393/2004/A privind 

Statutul  aleşilor  locali  modificată  şi  completată  prin  Legea  nr.249/2006  şi  Legea  nr. 

286/2006.

Totodată  în  urma desfăşurării  alegerilor  locale  la  scrutinul  din  1 iunie  2008 s-a 

constituit un nou consiliul local ceea ce recomandă adoptarea unui nou Regulament pentru 

a  fi  un  instrument  de  lucru  nou  şi  îmbunătăţit  al  consilierilor  locali  şi  nu  numai.

Avand  in  vedere  cele  expuse,  grupul  consilierilor  locali  al  Partidului  National 

Liberal  inainteaza spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 proiectul  de hotarare 

privind   aprobarea  Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  a  Consiliului  local  al 

Sectorului 6



          Demirel SPIRIDON ...............................

          Sorin DINA ...............................

          Manuel AVRAMESCU ...............................

          Paul CURSARU ...............................

          Conona PETRESCU ...............................



REFERAT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului local al Sectorului 6

Conform prevederilor art. 36. alin.2 lit.a şi alin.3 lit.a din Legea nr.215/2001/R a administraţiei 

publice locale, consiliul local are ca atribuţie aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

consiliului local. De la aprobarea ultimului regulament, prin HCL nr. 57/2000, au intervenit o serie de 

modificări  legislative,  respectiv  în  legea  administraţiei  publice  locale,  în  ce  priveşte  de  exemplu, 

constituirea  consiliului  local,  validarea  alegerii  consilierilor,sau  posibilitatea  organizării  unor  comisii 

mixte pe perioadă determinată formate din consilieri locali şi funcţionari publici sau modificări în privinţa 

alegerii viceprimarului care îşi păstrează calitatea de consilier local şi nu în ultimul rând noi reglementări 

în privinţa declaraţilor de avere şi a declaraţiilor de interese pe care trebuie să le depună aleşii locali etc.

De asemenea Legea nr.393/2004/A privind Statutul aleşilor locali a fost modificată şi completată 

prin  Legea  nr.249/22 iulie  2006 şi  Legea  nr.  286/06.iulie  2006,  introducându –  se  noi  reglementări 

privind  activitatea,  drepturile  şi  obligaţiile,  aleşilor  locali.

Totodată în urma desfăşurării alegerilor locale la scrutinul din 1 iunie 2008 s-a constituit un nou consiliul 

local  ceea  ce  recomandă adoprarea  unui  nou Regulament  pentru  a  fi  un  instrument  de  lucru  nou şi 

îmbunătăţit al consilierilor locali şi nu numai.

Luând în considerare cele de mai sus se propune aprobarea unui nou Regulament de organizare şi 

funcţionare a consiliului local pentru a fi în acord cu noile reglementări în materie.

                                                                                 
 Secretarul Sectorului 6

                                                                   
Gheorghe Floricică


