
 

                                                      
 DISPOZIŢIA nr. 885 din 22.03.2022 

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

29.03.2022, 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 Urgenţă 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 
29.03.2022, ora: 17.00. Ședinţa 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 ședinţei, cu indicarea comisiilor de specialitate, 
este cuprins în Anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 
 Art. 3. (1) Materialele înscrise în proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziţia 
consilierilor locali prin poșta electronică și prin publicarea pe site-ul Primăriei 
Sectorului 6,  www.primarie6.ro, la secţiunea «Proiecte de hotărâre». 
 (2) Membrii Consiliului Local al Sectorului 6 sunt invitaţi să formuleze și să 
depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri propuse pe ordinea de zi. 
 Art. 4. Prezenta dispoziţie se poate contesta de cei interesaţi la instanţa 
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 



Anexă la D.P. Sectorului 6 nr. 885 din 22.03.2022 

 
 
Nr. 
crt. 

Comisii de 
specialitate 

ale C.L. 
Sector 6 

 
PROIECT ORDINE DE ZI 

 
1. 

 
Aprobarea procesului verbal al ședinţei ordinare din data de 24.02.2022 și al 
ședinţei extraordinare din data de 09.03.2022. 

 
2.  

nr. 5 

Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului 

București de a scoate de pe lista privind vânzarea spaţiilor comerciale și de prestări 

de servicii, conform prevederilor Legii nr. 550/2002, imobilul - fost restaurant 

”Favorit”, situat în Drumul Taberei nr. 24, sector 6 și de a-l transmite din 

administrarea Consiliului General al Municipiului București - Administraţia Fondului 

Imobiliar în administrarea Consiliului Local Sector 6 - Administraţia Domeniului 

Public și Dezvoltare Urbană Sector 6. 

3. 

nr. 4 și nr. 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

al Serviciului social Cantina Socială din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 6. 

4. nr. 1, nr. 4 și 
nr. 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării sumelor aferente copiilor 

aflaţi în plasament la asistenţii maternali profesioniști angajati în cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 6. 

5. 

nr. 1, nr. 4 și 
nr. 5 

Proiect de hotărâre privind acordarea, pentru anul 2022, din bugetul local al 

sectorului 6, a unui sprijin financiar pentru achiziţionarea de materiale 

didactice și auxiliare, necesare pentru desfășurarea procesului educaţional, în 

unităţile de învăţământ preșcolar de stat din Sectorul 6 al municipiului București. 

6. 

nr. 4 și nr. 5 

Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 13 

din 21.01.2021 privind organizarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București 

pe anul școlar 2021 – 2022 cu Creșa ,,Casa cu Ștrumfi” și Creșa ,,Clopoţel”. 

7. 
nr. 1 și nr. 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Conturilor de execuţie pe surse de 

finanţare, Situaţiile financiare, inclusiv anexele acestora, la data de 31 decembrie 

2021. 

8. 

nr. 1 și nr. 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizaţi, 

pentru obiectivul de investiţii „AMENAJARE ALEE AUTO ȘI PIETONALĂ CARTIER 

A.N.L. BRÂNCUȘI”, aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6     

nr. 89/29.04.2021. 

9. 

nr. 1, nr. 4 și 
nr. 5 

Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere și a 

nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru persoanele adulte cu handicap îngrijite în 

Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap “Uverturii” 

din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în 

anul 2022. 



10. 

nr. 4 și nr. 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2022, a listelor cu ordinea de 

prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă depuse în baza Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007. 

11. 

nr. 4 și nr. 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2022, a listelor cu ordinea de 

prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă depuse în baza Legii locuinţei nr. 

114/1996. 

12. 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 

investiţie „MODERNIZARE PARCARE DE REȘEDINŢĂ STR. GEORGE CALBOREANU 

nr. 4/Bd. IULIU MANIU f.n.”. 

13. 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 
investiţie„REABILITARE/REAMENAJARE PARCARE DE REȘEDINŢA STRADA 
CRINUL DE PADURE”. 

14. 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 
investiţie„REAMENAJARE/REABILITARE PARCARE DE REȘEDINŢA  aleea PARVA”. 

15. 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 
investiţie „Modernizare parcări Blvd. Constructorilor nr. 23, 25, 27 din sectorul 
6 al Municipiului Bucureşti”. 

16. 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 

investiţie„REAMENAJARE/REABILITARE PARCARE DE REȘEDINŢĂ  STR. FABRICII”. 

17. 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 

investiţie„Modernizare parcări strada Partiturii nr. 8 – 10, din sectorul 6 al 

Municipiului Bucureşti”. 

18. 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 

investiţie „Modernizare parcări aleea Timisul de sus nr. 2, din sectorul 6 al 

Municipiului Bucureşti”. 

19. 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 

investiţie„MODERNIZARE PARCARE DE REȘEDINŢA STR. RĂSĂRITULUI/STR. 

GEORGE CALBOREANU”. 

20. nr. 4 și nr. 5 Proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliul General al 

Municipiului București de a încheia un Acord de parteneriat între Sectorul 6 al 

Municipiului București și Biblioteca Metropolitană București. 



21. nr. 1 și nr. 5 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi și 

a Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiţii “REABILITARE 

SISTEM RUTIER DRUMUL OSIEI SECTOR 6, BUCUREȘTI”. 

22. nr. 1 și nr. 5 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi și 

a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii “Resistematizare și 

reabilitare sistem rutier – perimetrul cuprins între b-dul Uverturii, sos. 

Virtuţii, b.dul Iuliu Maniu si str. Dezrobirii, Sector 6, București”. 

23. nr. 5 Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliul Local al Sectorului 

6 să hotărască, cu privire la asocierea Sectorului 6 al Municipiului București cu 

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Metrorex S.A. pentru realizarea în 

comun a unor proiecte de regenerare urbană a zonelor din jurul staţiilor de metrou 

de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6. 

24. nr. 4 și nr. 5 Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei Nr. 1 și Anexei Nr. 2 

din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 33 din 18.02.2021 privind 

nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 6 în comisiile pentru 

evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, 

particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului București. 

25.  Întrebări și interpelări. 

 
NOTĂ: 
 Proiectele de hotărâre de la punctele nr. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ,22 și 23 se adoptă cu 
majoritate absolută, iar proiectele de hotărâre de la punctele nr. 6, 10, 11 și  24 se adoptă cu majoritate simplă.  
 Proiectele cuprinse pe ordinea de zi sunt iniţiate de către Primarul Sectorului 6 al Municipiului București cu excepţia 
proiectului de hotărâre de la nr. 5 (iniţiat de d-na Mitran Georgeta și d-na Nicolescu Adina) și a proiectului de hotărâre nr. 20  
(iniţiat de d-na Ștefan Mihaela Ana-Maria). 

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

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

3. «Comisia pentru mediu de afaceri, comerţ, administrarea pieţelor și protecţia consumatorului» 

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

5.  « Comisia juridică, disciplină urbană, de ordine publică şi situaţii de urgenţă» 

6.  «Comisia administrarea domeniului public şi privat şi gospodărie comunală» 

7.  «Comisia de relaţii internaţionale și cu mediul asociativ» 

 
PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 

 

 

SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 6,  
 

                                                                                 Demirel Spiridon 
 

 

 

   


