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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a  

Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București 
 

 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate nr. 31/28.01.2021 al Secretarului 
General al Sectorului 6 și Referatul de aprobare al grupului consilierilor locali; 
 Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local               
Sector 6; 
 În conformitate cu prevederile art. 166 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. i) și art. 166 alin. (2) lit. b) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 Consiliul Local Sector 6,  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului 
Local al Sectorului 6 al Municipiului București, conform Anexei care face parte 
integrată din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. Sector 6               
nr. 9/29.01.2009. 
 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Secretarul General al Sectorului 6 și Consiliul 
Local al Sectorului 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 
competențelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 
competenţelor, 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:  



 
 
 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a  
Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București 

 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 166 alin. (2), lit. b) 
stipulează în sarcina Consiliului Local, ca și atribuții, aprobarea Regulamentului de 
Organizare și Funcționare a Consiliului Local Sector 6. 

 Așa fiind și luând în considerare prevederile Regulamentului de Organizare 
și Funcționare a Consiliului Local al Sectorului 6, aprobat prin H.C.L. Sector 6                   
nr. 9/29.01.2009, se poate observa că de la data aprobării și până în prezent au 
intervenit o serie de modificări  legislative, ca urmare a aprobării Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, care abrogă Legea nr. 215/23.04.2001 privind administația 

publică locală. 
 De asemenea, Legea nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleșilor 
locali a fost abrogată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 Totodată, în urma desfășurării alegerilor locale la scrutinul care a avut loc în 
data de 27.09.2020, s-a constituit un nou consiliu local ceea ce recomandă adoptarea 
unui nou Regulament de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Sectorului 

6 pentru a fi un instrument de lucru nou și îmbunătățit al consilierilor locali. 
 Având în vedere cele expuse, consilierii locali ai sectorului 6, înaintează spre 
aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotătâre privind 
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Sectorului 6 al 
Municipiului București. 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București 
 
 

 

 Conform prevederilor art. 166 alin. (2), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind                
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local are ca 
atribuții aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local 
Sector 6. De la aprobarea ultimului regulament, prin H.C.L. Sector 6 nr. 9/29.01.2009, 
au intervenit o serie de modificări legislative, ca urmare a abrogării Legii nr. 
215/23.04.2001 privind administația publică locală, în ceea ce privește de exemplu: 
constituirea Consiliului Local Sector 6, validarea mandatului de consilier local                 

sector 6 și depunerea jurământului, declararea Consiliului Local Sector 6 ca legal 
constituit, organizarea alegerilor parţiale și validarea mandatelor supleanţilor pe durata 
mandatului Consiliului Local Sector 6. 
 De asemenea, Legea nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleșilor 
locali a fost abrogată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 Totodată, în urma desfășurării alegerilor locale la scrutinul care a avut loc în data 
de 27.09.2020, s-a constituit un nou consiliu local, ceea ce recomandă adoptarea unui 
nou Regulament pentru a fi un instrument de lucru nou și îmbunătățit al consilierilor 
locali. 
 Luând în considerare cele mai sus menționate, se propune aprobarea unui nou 
Regulament de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Sectorului 6 al 
Municipiului București, pentru a fi în acord cu noile reglementări în materie.  

 

 

SECRETAR GENERAL, 

 

Demirel Spiridon 
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