
 
                                                      

 
 

DISPOZIŢIA nr. 1036 din 12.04.2022 
privind convocarea Consiliului Local al Sectorului 6, în şedinţă ordinară, în data de 

18.04.2022, 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 
18.04.2022, ora: 1700. 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 sunt publicate 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 Dispoziţia Primarului Sectorului 6 nr. 1036 din 12.04.2022 

 
 
Nr. 
crt. 

Comisii de 
specialitate 

ale C.L. 
Sector 6 

 
PROIECT ORDINE DE ZI 

 
1.   

Aprobarea procesului verbal al ședinţei ordinare din data de 29.03.2022 și al 
ședinţei ordinare din data de 05.04.2022. 

2. 
nr. 5 și nr. 6 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind normele de 
gospodărire locală din Sectorul 6 al Municipiului București. 

3. 

nr. 4 și nr. 5 

Proiect de hotărâre de aprobare a Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate 
în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, 
destinate închirierii, în Sectorul 6 al Municipiului București. 

4. 

nr. 4 și nr. 5 

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 a Hotărârii 
Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 94/29.04.2021 privind reorganizarea Biroului 
Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice la nivel de Unitate Îngrijiri la Domiciliu 
Persoane Vârstnice în subordinea Direcției Protecție Socială din cadrul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, precum și aprobarea 
Regulamentului – cadru de Organizare și  Funcționare a serviciului social. 

5. 

nr. 3 și nr. 5 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea 
activităţilor de comercializare a produselor și serviciilor de piaţă pe raza 
administrativ - teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. 

6. nr. 1 și nr. 5 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza Studiu de 
fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii 
«Înfiinţarea unui Centru de Imagistică în cadrul Centrului de Sănătate 
Multifuncţional ”Sfântul Nectarie” ». 

7. nr. 5 și nr. 6 Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. al Sectorului 6     
nr. 213/2019 privind aprobarea tarifelor diferenţiate, distincte pentru gestionarea 
deșeurilor de către beneficiarii serviciului de salubritate, precum și sancţiunile 
aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele 
două fluxuri de deșeuri, respectiv fracţie umedă (deșeuri menajere reziduale) și 
fracţie uscată (deșeuri reciclabile) pe raza Sectorului 6 al Municipiului București. 

8. nr. 5 și nr. 6 Proiecte de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului 
București de a transmite din administrarea Consiliului General al Municipiului București 
prin Administrația Străzilor București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 
prin Administrația Comercială Sector 6 terenurile cu funcțiune de parcare publică de 
sub Pasajul Basarab, respectiv de sub Pasajul Grant, amplasate pe raza sectorului 6. 

9. nr. 2 Proiecte de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – 
“Prelungirea Gheneca nr. 159”, Sector 6, pentru construire două imobile cu 
funcţiunea de locuinţe colective,pe un teren în suprafaţă de 4.535 mp, proprietate 
privată persoană fizică autorizată. 



10. nr. 2 Proiecte de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Splaiul 
Independenţei nr. 313”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de școală 
politehnică, hală multifuncţională și garaj auto cu funcţiuni anexe, bazin olimpic, 
centru de cercetare cu birouri și spaţii de învăţământ, teren de sport, bazin de înot 
și sală de sport,pe un teren în suprafaţă de 602.273 mp, proprietate de stat. 

11. nr. 2 Proiecte de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul 
Iuliu Maniu nr. 417”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe 
colective,pe un teren în suprafaţă de 1.172 mp, proprietate privată persoană fizică. 

12. nr. 2 Proiecte 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. 

13. 

nr. 2 

Proiecte de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul 
Timișoara nr. 14”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial, pe un teren în 
suprafaţă de 27.314 mp, proprietate privată persoană juridică. 

14.  Întrebări și interpelări. 

NOTĂ: Proiectele de hotărâre de la punctele nr. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12  și 13 se adoptă cu majoritate 
absolută, iar proiectele de hotărâre de la punctele nr. 2, 3, 5 și 7 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. 6 care este iniţiat de d-na consilier Ana-Maria 
Mihaela Ștefan .  

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 
 


