
 

                                                      

 DISPOZIŢIA nr. 741 din 18.02.2022 

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

24.02.2022, ora 1700 

 

 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 

24.02.2022, ora: 1700. Ședința se va desfășura în sala de consiliu din cadrul Primăriei 

Sectorului 6, situată în Calea Plevnei nr. 147-149.  

 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. 741 din 18.02.2022 

 

 

Nr. 

crt. 

Comisii de 

specialitate 

ale C.L. 

Sector 6 

 

PROIECT ORDINE DE ZI 

 

1. 
 

Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 27.01.2022 și al 

ședinței extraordinare din data de 10.02.2022. 

 

2.  
nr. 5 

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă. 

3. 

nr. 1 și nr. 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice faza Studiu de 

Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

„Amenajare parcare Potaisa”. 

4. 

nr. 1 și nr. 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza Studiu de 

Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi, pentru obiectivul de 

investiție „Reamenajare parcare piaţa CHILIA VECHE”. 

5. 

nr. 1 și nr. 5 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 

obiectivului de investiții Modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială 

,,Sfântul Calinic de la Cernica” (fostă Școala Gimnazială Nr. 164) din Str. Pravăț nr. 

22, Sector 6, București. 

6. 

nr. 1 și nr. 5 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 

obiectivului de investiții Modernizarea unității de învățământ Colegiul Economic 

,,Costin C. Kirițescu” din Str. Peștera Dâmbovicioarei nr. 12, Sector 6, București. 

7. 

nr. 1 și nr. 5 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 

obiectivului de investuții Modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic 

,,Gheorghe Asachi” din Aleea Pravăț nr. 24, Sector 6, București. 

8. 

nr. 4 și nr. 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 al 

Municiopiului București a constituirii Colegiului director la nivelul Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6. 

9. 

nr. 4 și nr. 5 

Proiect de hotărâre privind înlocuirea Anexei Nr. 1, Anexei Nr. 2 și Anexei Nr. 3 din 

Hotărârea Consiliului Local Sector 6 Nr. 34 din data de 18.02.2021 privind 

nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al 

Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în 

consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional și tehnic din 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului 

Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ particular şi 

confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum și în consiliul de 

administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București. 

10. 

nr. 4 și nr. 5 

Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 

6 în cadrul Comitetului de Coordonare al Centrului de consiliere pentru agresori 

creat în cadrul proiectului “Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul 

în România” finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021. 



11. 

nr. 5 și nr. 6 

Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 

25/2021 privind aprobarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare și 

eliberare a vehiculelor staţionate pe domeniul public, în alte locuri decât drumul 

public (zone pietonale, spaţii verzi, scuaruri, parcări de reședință, etc.), a vehiculelor 

staţionate neregulamentar, a vehiculelor parcate pe locurile de parcare adaptate, 

rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoanele cu handicap şi 

a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului 

public/privat al statului sau al subunităţii administrativ-teritoriale a Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti. 

12. 

nr. 4 și nr. 5 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al 

Sectorului 6 în Comisiile de evaluare a probei de interviu privind organizarea și 

desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct 

din unitățile de învățământ din Sectorul 6. 

13. 

nr. 5 și nr. 6 

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”. 

14. 

nr. 5 și nr. 6 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de 

organizare, punere în funcțiune și exploatare a parcărilor de reședință aflate în 

administrarea Sectorului 6 al Municipiului București. 

15. 

nr. 1 și nr. 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea 

de finanțări nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului 

București, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2022.  

16. 

nr.1 și nr. 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Pregătirea Proiectului de 

Extindere a Sistemului de Colectare Separată și Sortarea a Deșeurilor  Municipale la 

Nivelul Sectorului 6 al Municipiului București“ și a cheltuielilor legate de proiect. 

17. 

nr. 2 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada 

Sadinei nr. 22H”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe 

individuale înşiruite  pe un teren în suprafaţă de 1.880 mp, proprietate privată 

persoană juridică. 

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

Sadinei nr. 24T”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un 

teren în suprafaţă  de 489 mp, proprietate privată persoane fizice. 

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

Sadinei nr. 24U”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un 

teren în suprafaţă  de 491 mp, proprietate privată persoană fizică. 

20. nr. 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - “Drumul 

Ciorogârla nr. 165F”, Sector 6, pentru construire două imobile cuplate cu funcţiunea 

de locuinţe individuale pe un teren în suprafaţă de 494 mp, proprietate privată 

persoane fizice. 

21. nr. 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - “Drumul 

Ciorogârla nr. 183-185”, Sector 6,pentru construire ansamblu cu funcţiunea de 



locuinţe colective, comerţ şi servicii pe un teren în suprafaţă de 9.167 mp, 

proprietate privată persoană juridică. 

22. nr. 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - “Drumul Valea 

Cricovului nr. 82-86”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe 

înşiruite pe un teren în suprafaţă măsurată de 2.461 mp, proprietate privată 

persoană juridică. 

23. nr. 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul 

Belşugului nr. 34A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe 

colective pe un teren în suprafaţă de 1.292 mp, proprietate privată persoană 

juridică. 

24.  Întrebări și interpelări. 

 
NOTĂ:   
 Proiectele de hotărâre de la punctele nr. 3, 4, 5, 6, 7, 10,13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22 și 23 se adoptă cu majoritate absolută, iar proiectele de hotărâre de 

la punctele nr . 2,8, 9, 11, 12 și 14 se adoptă cu majoritate simplă.  

 Proiectele cuprinse în ordinea de zi sunt inițiate de către Primarul Sectorului 6 al Municipiului București. 

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 
 


