
 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și 
circulația proiectelor de hotărâri care se supun adoptării Consiliului Local al Sectorului 6  

al Municipiului București 
 

 Având în vedere Referatul de aprobare al grupurilor de consilieri locali ai USR și PNL, în 
calitate de inițiatori și Raportul de specialitate  întocmit de Direcția Administrație Publică și Resurse 
Umane,  înregistrat cu nr.92/15.12.2021, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului              
Sectorului 6; 
 Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 5; 
 În conformitate cu prevederile: 

- Art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 25/2021 al M.D.L.P.A. pentru aprobarea modelului orientativ al statutului 
unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și 
funcționare a consiliului local; 

- Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3) lit. i), art. 166 alin. (4), 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 al Sectorului 6 
HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele 
şi circulaţia proiectelor de hotărâri care se supun adoptării Consiliului Local al Sectorului 6, prevăzut 
în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, compartimentele funcționale din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, instituțiile publice cu personalitate juridică din subordinea consiliului local, 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 
             (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 
grija Secretarului general al Sectorului 6. 
 Art. 3. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în termenul 
prevăzut de lege. 
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