
MUNICIPIUL BUCUREŞTI          PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
S.T. 581/18.11.2020                                                 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea  și completarea Anexei 3 la H.C.L. Sector 6 nr. 341 din data de 17.12.2019  

privind aprobarea proiectului de „Bugetare participativă în Sectorul 6 al Municipiului București”  
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 9052/18.11.2020 întocmit de Direcţia 
Generală Investiţii și Referatul de aprobare al d-nei Mitran Georgeta, consilier local; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 
Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 124, art. 139 alin. (1) și al prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
Consiliul Local al Sectorului 6 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1. Se aprobă modificarea  și completarea Anexei 3 la H.C.L. Sector 6 nr. 341 din data 

de 17.12.2019   privind aprobarea proiectului de „Bugetare participativă în Sectorul 6 al 
Municipiului București”, în sensul că se schimbă componența Comisiei de Evaluare a Proiectelor. 

Art. 2. Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 341 din data de 17.12.2019  privind 
aprobarea proiectului de „Bugetare participativă în Sectorul 6 al Municipiului București”, rămân 
neschimbate. 

Art. 3.  (1) Primarul Sectorului 6 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin 
grija Secretarului General al Sectorului 6. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ              AVIZEAZĂ 

          pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a  
                         din O.U.G. nr. 57/2019 

                                                                                      Secretarul General al Sectorului 6, 
                                                                                                      
 
                                                                                                      Demirel Spiridon    
 
 
 
Nr.: 
Data: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
    
                                                  
 

 
 
 
 
Nr. 9052/18.11.2020 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 

Sectorul 6 al Municipiului București consideră oportună campania dedicată cetățenilor, 

sub denumirea „Bugetare participativă în Sectorul 6 al Municipiului București”, care are ca 

obiectiv principal identificarea unor proiecte de interes public local, care să fie inițiate de 

persoanele care muncesc, studiază sau au domiciliul/reședința pe raza Sectorului 6 și care ar 

putea fi asumate și implementate prin grija conducerii executive a Primăriei Sectorului 6. 

Bugetarea Participativă este un proces prin care ideile şi iniţiativele comunităţii se 

manifestă şi se transformă  în realitate, fiind un instrument de management deschis, incluziv şi 

extrem de facil între autorități și cetățeni, ce are ca scop modernizarea și responsabilizarea 

administrației locale. Prin bugetarea participativă, cetățenii pot propune proiecte de interes 

comunitar care să primească finanțare din fonduri publice.  

 Având în vedere rezultatele obţinute de partidele politice participante la alegerile locale 

din 27 septembrie 2020, configuraţia formaţiunilor politice din Consiliul Local Sector 6 a fost 

schimbată, drept urmare, este necesară reorganizarea Comisiei de evaluare a proiectelor din 

cadrul programului „Bugetare participativă în Sectorul 6 al Municipiului București”.  

Ţinând cont de cele expuse anterior, solicităm Consiliului Local al Sectorului 6 

aprobarea prezentului proiect de hotărâre. 
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REFERAT DE APROBARE 

Anexa 3 la HCL nr. 341din 17.12.2020 privind aprobarea proiectului de bugetare 

participativă în Sectorul 6 al Municipiului București 
 
 
 
Ca urmare a rezultatelor obținute de partidele politice participante în alegerile locale 

din Sectorul 6, configurația grupurilor politice din Consiliul local Sector 6 a fost schimbată.  
În acest context, în calitate de inițiator al Proiectului de bugetare participativă în 

Sectorul 6 al Municipiului București și constatând necesitatea reorganizării Comisiei de 
evaluare a proiectului vă supun spre dezbatere și aprobare modificarea și completarea Anexei 
3 la HCL nr. 341/17.12.2019, privind desemnarea noilor consilieri locali care vor face parte 
din această comisie, precum şi desemnarea, prin Decizia Primarului, a reprezentanților 
Direcțiilor din Primăria Sector 6. 

 
Consilier local Alianța USR-PLUS, 
Georgeta Mitran 

București, 4.10.2020 


