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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 aprobare al consilierilor locali ai grupurilor USRPLUS și PNL prin care se 
propune aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Sectorului 6 
al Municipiului București;  

  Raportul de specialitate nr. 65/18.08.2021 întocmit de Direcția Administrație Publică și 
Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului sectorului 6; 
 Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al Sectorului 6; 
 Ținând cont de prevederile: 
 Art. 2 al Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 25/2021 

pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și 
modelul orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local; 
 În conformitate cu:  
 Prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
 În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3) lit. i), art. 166 alin. (2) lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) 
și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 Consiliul Local Sector 6 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1.  Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al 
Sectorului 6 al Municipiului București conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art. 2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea 
Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 9/29.01.2009.  
 Art. 3.  (1) Secretarul General al Sectorului 6 al Municipiului București și Consiliul Local al 
Sectorului 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin 
grija Secretarul General al Sectorului 6. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

Consiliul Local al Sectorului 6          

 

REFERAT DE APROBARE 
al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Sectorului 6 al 

Municipiului București  

 

 Ultimul Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Sectorului 6 a 
fost aprobat în baza H.C.L. Sector 6 nr. 9/29.01.2009.  

 De atunci și până în prezent au intervenit modificări legislative semnificative, respectiv 
apariția O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. Astfel, la art. 129 alin. 3 lit. a), referitor la atribuțiile consiliului local, se precizează:      
”a) aprobă statutul comunei, orașului sau municipiului, precum și regulamentul de organizare 

și funcționare a consiliului local; prin ordin al ministrului de resort se aprobă un model 

orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și un model orientativ al 

regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local”.  În același act normativ, la              
art. 632, se stipulează obligația consiliilor locale de a-și revizui propriile regulamente de 
organizare și funcționare, pentru a fi puse în concordanță cu prevederile sale, în termen de 90 de 
zile de la intrarea acestuia în vigoare. 
 În data de 25 ianuarie 2021 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 76 - și a 
intrat în vigoare - Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației                    
nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, 
precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului 
local. Nu în ultimul rând, în data de 22.10. 2020 s-a constituit un nou Consiliu local al Sectorului 
6, ca urmare a alegerilor locale desfășurate în data de 27.09.2020. 
 În aceste condiții, luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației nr. 25/2021, pentru buna funcționare a Consiliului Local al 
Sectorului 6 al Municipiului București, considerăm oportună aprobarea unui nou Regulament de 
organizare și funcționare, în vederea armonizării prevederilor din regulamentul propus cu 
modificările legislative survenite. Menționăm că proiectul a fost elaborat cu respectarea 
modelului orientativ prevăzut la Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației nr. 25/2021. 
 Față de cele prezentate, propunem spre analiză, dezbatere și adoptare proiectul de 
hotărâre privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Sectorului 6 
al Municipiului București. 
 
Inițiatori:  

Lider de grup, consilier local USRPLUS, 

Mitran Georgeta 

 

 Lider de grup, consilier local PNL, 

Copaci Alin 

 
 


