
 

                                                      

 DISPOZIŢIA nr. 92 din 21.01.2022 

privind convocarea Consiliului Local al Sectorului 6, în şedinţă ordinară, în data de 

27.01.2022, ora 1400 

 

 În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) și alin. (5), 

art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) şi lit. e) și ale art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgență 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Primarul Sectorului 6  

DISPUNE: 

  

 Art. 1. Se convoacă Consiliul Local Sector 6 în şedinţă ordinară în data de 27.01.2022, 

ora: 1400. Ședința se va desfășura on-line, în sistem de videoconferință, prin aplicația WEBEX. 

Accesul se va face folosind invitația de participare (link) transmisă pe adresa de e-mail a 

fiecărui consilier local. 

 Art. 2. Proiectul Ordinii de zi a ședinței, cu indicarea comisiilor de specialitate, este 

cuprins în Anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

 Art. 3. (1) Materialele înscrise în proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția 

consilierilor locali prin poșta electronică și prin publicarea pe site-ul Primăriei Sectorului 6,  

www.primarie6.ro, la secțiunea «Proiecte de hotărâre». 

 (2) Membrii Consiliului Local al Sectorului 6 sunt invitați să formuleze și să depună 

amendamente asupra proiectelor de hotărâri propuse pe ordinea de zi. 

 Art. 4. Prezenta dispoziție se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, 

în termenul prevăzut de lege. 

 

 

 

PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 

 

 

               

                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                 pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 

                                                                din O.U.G. nr. 57/2019  

                                                                   SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 6, 

 

 

                                                            Demirel Spiridon 

 

    

 

CABINET PRIMAR 
NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 

ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 
SECTOR 6 BUCUREȘTI 

E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 

WWW.PRIMARIE6.RO.PRIMARIE6.RO 

http://www.primarie6.ro/


Anexă la D.P. Sectorului 6 nr. 92 din 21.01.2022 

 

 

Nr. 

crt. 

Comisii de 

specialitate 

ale C.L. 

Sector 6 

 

PROIECT ORDINE DE ZI 

 

1.  

Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 20.12.2021, 

a procesului verbal al ședinței ordinare din data de 21.12.2021 și al ședinței 

extraordinare din data de 06.01.2022. 

 

2.  nr. 4 și nr. 5  

Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti pentru anul școlar 2022–2023. 

3.  

nr. 1 și nr. 5  

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza Studiu de 

fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

„Coexistență LEA 110Kv cu spital DS+P+3E+Et.4 retras, situat în Bulevardul 

Timișoara nr.101E, Sector 6, Municipiul București”.                                  

 

 

4.  
nr. 1 și nr. 5  

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice faza studiu de 

fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  

“REGENERAREA URBANĂ A TROTUARULUI NORDIC AL STRĂZII DRUMUL 

TABEREI – TRONSON 1, Sector 6, BUCUREŞTI”. 

5. 

nr. 1 și nr. 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Primărie fără hârtie II – 

Digitalizarea D.G.A.S.P.C. Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură 

de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de 

asistență socială pentru cetățeni” și a cheltuielilor legate de proiect. 

 

6. nr. 1, nr. 4 și 

nr. 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a 

persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de servicii oferite de Centrul 

de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități,din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2022. 

 

 

7. 
nr. 5 

Proiect de hotărâre privind transparentizarea contractelor, 

protocoalelor/acordurilor/parteneriatelor încheiate de Primăria Sectorului 6 și 

instituțiile publice de interes local cu personalitate juridică subordonate 

Consiliului Local al Sectorului 6 al municipiului București. 

8. 

nr. 5 

Proiect de hotărâre privind împuternicirea polițiștilor locali din cadrul Direcției 

Generale de Poliție Locală Sector 6 să constate contravențiile și să aplice 

sancțiunile contravenționale prevăzute de Legea nr. 554/2003 privind măsuri 

pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei și al altor localități. 

9. 

nr. 5 

Proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului 

Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 6 al 

Municipiului București și Municipiul București, în vederea finanțării în comun 

a obiectivului de investiții de interes public local “Modernizare Magistrale de 

Termoficare Aparținând S.A.C.E.T. București Obiect 1 ÷ Obiect 6". 

10. 

nr. 1 și nr. 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Dezvoltarea infrastructurii 

de alimentare a vehiculelor cu energie electrică în Sectorul 6 al Municipiului 

București prin instalarea și operaționalizarea stațiilor de reîncărcare pentru 

vehicule electrice” și a cheltuielilor legate de proiect. 



11. 

nr. 5 

Proiect de hotărâre  privind abrogarea H.C.L. al Sectorului 6 nr. 

215/21.10.2021 pentru solicitarea către Consiliul General al Municipiului 

București de a acorda Consiliului Local al Sectorului 6 împuternicirea expresă 

în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată în scopul prestării 

serviciului public de salubrizare pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 

6 al Municipiului București. 

12. 

nr. 2 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – 

“Bulevardul Timişoara nr. 8A”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu 

funcţiunea mixtă - locuinţe colective, comerţ şi servicii pe un teren în 

suprafaţă de 37.350 mp, proprietate privată persoană juridică. 

13. nr. 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada 

Valea Cascadelor nr. 5H”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de 

locuinţe colective, comerţ şi servicii pe un teren în suprafaţă măsurată de 

1.317 mp, proprietate privată persoană juridică. 

14. nr. 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada 

Brădişului nr. 2D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de 

locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 264 mp, proprietate 

privată persoane fizice. 

15. nr. 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – 

“Drumul Ciorogârla nr. 371D”, Sector 6, pentru construire imobil cu 

funcţiunea cămin pentru persoane vârstnice pe un teren în suprafaţă de 

1.365 mp, proprietate privată persoană juridică. 

16.  Întrebări și interpelări. 

 
N OTĂ:   

 Proiectele de hotărâre de la punctele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13,14 și 15  se adoptă cu majoritate absolută, iar proiectele 

de hotărâre de la punctele nr . 7, 8, 9 și 11se adoptă cu majoritate simplă.  
 Proiectele cuprinse în ordinea de zi sunt inițiate de către Primarul Sectorului 6 al Municipiului București punctele 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15.  

 Proiectul de hotărâre de la punctul  7 este inițiat de d-na consilier local  Georgeta Mitran și dl Alexandru Bojdan; 

1. «Comisia buget, finanţe, investiții și fonduri europene» 

2. « Comisia urbanism, lucrări publice şi protecţia mediului» 

3. «Comisia pentru mediu de afaceri, comerț, administrarea piețelor și protecţia consumatorului» 

4. « Comisia de educație, sport, sănătate, cultură, culte, tineret şi probleme sociale» 

5.  « Comisia juridică, disciplină urbană, de ordine publică şi situații de urgență» 
6.  «Comisia administrarea domeniului public şi privat şi gospodărie comunală» 

7.  «Comisia de relații internaționale și cu mediul asociativ» 

 
PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 

 

 

 

 

SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 6,  

 

                                                                                 Demirel Spiridon 


