
 

                                                      
 DISPOZIŢIA nr. 1320 din 18.05.2022 

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

24.05.2022, 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 
24.05.2022, 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 Anexă, 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. 1320 din 18.05.2022 

 
 
Nr. 
crt. 

Comisii de 
specialitate 

ale C.L. 
Sector 6 

 
PROIECT ORDINE DE ZI 

 
1.  

Aprobarea procesului verbal al ședinţei extraordinare din data de 
13.04.2022, ședinţei ordinare din data de 18.04.2022 și al ședinţei 
extraordinare din data de 13.05.2022. 

 
2.  

nr. 5 
Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă. 

3. 

nr. 1 și nr. 5 

Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului „SMART 6- 
Planificare strategică pentru transformare digitală și energie verde" și a 
cheltuielilor legate de proiect în vederea finanţării acestuia în cadrul apelului 
de proiecte POCA/1014/2/1 (CP18/2022 pentru regiunea mai dezvoltată). 

4. 

nr. 1 și nr. 5 

Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul 
"Renovare energetică aprofundată a blocului de locuinţe din Aleea 
Callatis nr. 8, Bloc A15BIS, Sectorul 6 al Municipiului București" în cadrul 
apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1 și a cheltuielilor legate de 
proiect. 
 

5. 

nr. 1 și nr. 5 

Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul 
“Renovare energetică moderată a blocului de locuinţe din Bulevardul 
Timișoara   nr. 43, bloc 34, Sectorul 6 al Municipiului București”în cadrul 
apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 și a cheltuielilor legate de 
proiect. 
 

6. nr. 1 și nr. 5 Proiect de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizaţi ai obiectivului de investiţii Modernizarea unităţii de învăţământ 
Colegiul Tehnic Petru Maior din B-dul Timișoara nr. 6, Sector 6, București. 
 

7. 

nr. 4 și nr. 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor aplicabile în vederea 
repartizării unui apartament, destinat tinerilor specialiști, construit de 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de construcţii de 
locuinţe prin credit ipotecar. 
 

8. nr. 5 Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de 
reprezentare juridică care să asigure apărarea intereselor Administraţiei 
Comerciale Sector 6. 
 

 
9. 

nr. 1, nr. 4 
și nr. 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor școlare și cuantumul 
acestora pentru semestrul II an școlar 2021 – 2022 pentru elevii cuprinși în 
învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ preuniversitar 
de stat din Sectorul 6. 
 

10. nr. 1 și nr. 5 Proiect de hotărâre privind înregistrarea Administraţiei Comerciale 
Sector 6 în Sistemul naţional electronic de plată online – SNEP utilizând 
cardul bancar. 



11. nr. 1 și nr. 5 Proiect de hotărâre pentru aprobarea finanţării nerambursabile din bugetul 
Consiliului Local al Sectorului 6 a proiectelor culturale în anul 2022. 

 
 

12.  
nr. 1 și nr. 5 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii domeniului public și 
privat, terenuri și construcţii, aflat în administrarea Consiliului Local al 
Sectorului 6, prin Administraţia Comercială Sector 6, precum și aprobarea 
Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a licitaţiilor 
publice pentru închirierea domeniului public și privat, terenuri și construcţii, 
aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, prin Administraţia 
Comercială Sector 6. 

13. 
nr. 1, nr. 5 

și nr. 6 

Proiect de hotărâre privind înfiinţarea organizarea și funcţionarea 
Administraţiei Serviciului Public de Salubrizare Sector 6, instituţie publică 
de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al 
Sectorului 6 al Municipiului București. 

14. 

nr. 5 

Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului 
București de a acorda Consiliului Local al Sectorului 6 împuternicirea expresă 
în vederea înfiinţării unei societăţi cu răspundere limitată cu capital integral 
de stat, în scopul desfășurării activităţii de sortare, tratare, prelucrare și 
valorificare materială și energetică a deșeurilor. 

15. nr. 5 Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea 
Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 272/21.12.2021 privind aprobarea 
Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare ale Administraţiei Şcolilor Sector 6. 

16. nr. 1 și nr. 5 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici actualizaţi şi 
Devizul General actualizat pentru obiectivul de investiţie „Consolidare, 
extindere şi modernizare cinematograf Favorit“. 

17. nr. 5 Proiect de hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului 
București de a modifica H.C.G.M.B nr. 23/31.01.2022 privind transmiterea din 
administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea 
Consiliului Local al Sectorului 6 a imobilul situat în Strada Drumul Taberei nr. 
78A, sector 6. 

18. nr. 5  Proiect de hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului 
București de a transmite din administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri și 
Agrement București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin 
Administraţia Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, imobilul 
„Ştrandul Uverturii”, situat în str. Dreptăţii nr. 12 (fost 10B), sector 6, având 
numărul cadastral 215085. 

19. 
nr. 1 și nr. 5 

Proiect de hotarare privind aprobarea studiilor de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a unui 
număr de 17 blocuri de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului București. 

20. nr. 1 și nr. 5 Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general 
consolidat la data de 31 martie 2022. 

21. 
nr. 1 și nr. 5 

Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului consolidat de venituri şi 

cheltuieli al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 Bucureşti pe anul 

2022. 
22. 

nr. 2 și nr. 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Local privind 
asigurarea numărului minim de locuri de parcare aferent investiţiilor 
din Sectorul 6 și a condiţiilor de proiectare a acestora la faza documentaţii 
de urbanism (P.U.D.), precum și la faza autorizaţiei de construire (D.T.A.C.). 
 



23. 

nr. 2 și nr. 5 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului local privind 
elaborarea/întocmirea documentaţiei de bază pentru documentaţia de 
urbanism P.U.D. de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6 
 

24. nr.1, nr. 4 și 

nr. 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind 
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al 
Sectorului 6 al Municipiului București, pentru anul 2022. 

25. nr. 5 și nr. 6    Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind accesul  
  în zona de promenadă LACUL MORII. 

26. nr. 2 Proiecte de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu –    
“Strada Cătinei nr. 18F”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de 
locuinţă pe un teren în suprafaţă de 232 mp, proprietate privată persoană 
fizică. 

27. nr. 2 Proiecte de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu –    
“Prelungirea Ghencea nr. 114-116”, Sector 6, pentru extindere și 
supraetajare corp C2 cu funcţiune administrativă pe un teren în suprafaţă de 
5.780 mp, proprietate privată persoană juridică. 

28. nr. 2 Proiecte de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu –    
“Drumul Mănăstirea Govora nr. 8-12”, Sector 6, pentru construire imobil cu 
funcţiune mixtă – comerţ, servicii și locuinţe colective pe un teren în suprafaţă 
măsurată de 4.000,02 mp, proprietate privată persoană fizică. 

29. nr. 2 Proiecte de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu –    
“Strada Murelor nr. 40”, Sector 6, pentru extindere și supraetajare 
construcţie existentă cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 
142 mp, proprietate privată persoane fizice. 

30. nr. 2 Proiecte de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu –      
“Strada Orşova nr. 82”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de 
locuinţe individuale pe un teren în suprafaţă de 1.018 mp, proprietate privată 
persoană fizică. 

31. nr. 2 Proiecte de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu –      
“Strada Piatra Roșie nr. 6”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea 
de locuinţe colective, pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.018 mp, 
proprietate privată persoană juridică. 

32. nr. 2 Proiecte de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu –      
“Strada Răsadniţei nr. 152A”, Sector 6, pentru construire două imobile cu 
funcţiunea de locuinţe unifamiliale pe un teren în suprafaţă de 1.521 mp, 
proprietate privată persoane fizice. 

33. nr. 2 Proiecte de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu –    
“Drumul Valea Călmăţuiului nr. 2-20”, Sector 6, pentru construire ansamblu 
cu funcţiunea de locuinţe colective, comerţ și servicii  pe un teren în suprafaţă 
de 32.499 mp, proprietate privată persoană juridică. 

34. nr. 2 Proiecte de hotărâre. privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu –    
“Drumul Podu Ilfovăţului nr. 33”, Sector 6, pentru construire imobil cu 
funcţiunea de locuinţe colective, pe un teren în suprafaţă de 434 mp, 
proprietate privată persoană fizică. 



35. nr. 2 Proiecte de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu –    
“Strada Valea Cascadelor nr. 11F”, Sector 6, pentru construire imobil cu 
funcţiunea de locuinţe colective și comerţ, pe un teren în suprafaţă de 1.599 
mp, proprietate privată persoană juridică. 

36.  Întrebări și interpelări. 
 
 
NOTĂ:   
 Proiectele de hotărâre de la punctele nr. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34 și 35 se adoptă cu majoritate absolută, iar proiectele de hotărâre de la punctele nr. 2, 7, 14, 15, 24 și 25 se adoptă 
cu majoritate simplă.  
 Proiectele cuprinse în ordinea de zi sunt iniţiate de către Primarul Sectorului 6 al Municipiului București.  
 

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 


