
 

 

                                                                         

 

                   

DISPOZIŢIA nr. 1261/12.05.2022 
privind convocarea de îndată în ședinţa extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 

6, vineri 13.05.2022, ora 1200 

 În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a),  alin. (4) 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, de îndată, în ședinţă extraordinară Consiliul Local Sector 6, 

vineri 13.05.2022, ora: 1200. Ședinţa se va desfășura on-line, în sistem de 
videoconferinţă, prin aplicaţia WEBEX. Accesul se va face folosind invitaţia de participare 
(link) transmisă pe adresa de e-mail a fiecărui consilier local. 
 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 în format electronic, transmise prin e-mail și postate pe site-ul 
Primăriei Sectorului 6 la adresa www.primarie6.ro., la secţiunea «Proiecte de hotărâre». 
 (2) Membrii Consiliului Local sunt invitaţi să formuleze și să depună 
amendamente asupra proiectelor de hotărâre 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 
 



 
 
 

              Anexă la Dispoziţia Primarului Sectorului 6 nr. 1261/12.05.2022 
 
 

Nr. 
crt. 

Comisii de 
specialitate 

ale C.L. al  
Sectorului 6  

PROIECT ORDINE DE ZI 

1. 

nr. 5 

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Local Sector 6 nr. 101/30.06.2021 privind avizarea Programului integrat de 

dezvoltare urbană a sectorului 6 al municipiului București 2021-2030, 
solicitarea către Consiliul General al Municipiului București să 
aprobe  Programului integrat de dezvoltare urbană a sectorului 6 al municipiului 
București 2021-2030 și revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 

286/11.12.2018. 
2.  

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. 

 
NOTĂ:   

 Proiectele de hotărâre de la punctul nr. 1 se adoptă cu majoritate simplă iarproiectul de hotărăre nr. 2 se adoptă cu 
majoritate absolută.  
 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,  
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