
 

                                                      

 DISPOZIŢIA nr. 1749 din 20.07.2022 

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

în data de 26.07.2022, ora 1600 

 

 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 

26.07.2022, ora: 1600. Ședința se va desfășura on-line, în sistem de videoconferință, 

prin aplicația WEBEX. Accesul se va face folosind invitația de participare (link) 

transmisă pe adresa de e-mail a fiecărui consilier local.  

 Art. 2. Proiectul Ordinii de zi a ședinței, cu indicarea comisiilor de specialitate, este 

cuprins în Anexă, 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 sunt publicate 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 Dispoziția  Primarului  Sectorului 6 nr. 1749 din 20.07.2022 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Comisii de 

specialitate 

ale C.L. 

Sector 6 

 

PROIECT ORDINE DE ZI 

 

1. 
 

Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.06.2022 și al 

ședinței extraordinare din data de 30.06.2022. 

2. 
nr. 1 și nr. 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări 

rambursabile interne în valoare de până la 150.000.000,00 lei. 

3. 

nr. 1 și nr. 5 

Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al 

subdiviziunii administrativ-teritoriale sectorul 6 al municipiului Bucureşti pe anul 

2022. 

4. nr. 1 și nr. 5 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza Studiu de 

Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiție 

„Reabilitare sistem rutier Drumul Belșugului”. 

5. nr. 1 și nr. 5 Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București 

de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere 

pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate 

publică strada „Drumul Belşugului”. 

6. nr. 1 și nr. 5 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de conviețuire în condominiu 

al chiriașilor/proprietarilor care beneficiază de unități locative aflate în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația Comercială Sector 6.  

 

7.  

nr. 1, nr. 5 și 

nr. 6 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, numărului de 

personal și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației 

Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6.  

 

8. nr. 5 Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit către 

societatea E-Distribuție Muntenia S.A. asupra terenului în suprafață de 5941 mp, cu 

număr cadastral 226239, situat în strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A, sector 6, aflat în 

administrarea Consiliului Local Sector 6. 

9. nr. 1 și nr. 5 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor economici şi a Devizului General 

pentru obiectivul de investiții „Servicii de Proiectare și Lucrări de construire blocuri de 

locuințe și amenajare incinta teren pe strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A, sector 6, 

București”. 

10. nr. 1 și nr. 5 Proiect de hotărâre privind actualizarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru reabilitarea termică a unui număr de 

52 blocuri de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti. 

11. nr. 1 și nr. 5 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu blocurile de locuințe din Sectorul 6 al 

municipiului București care necesită lucrări de intervenție de urgență la elementele 

de fațadă. 

12. nr. 1, nr. 4 și 

nr. 5 

Proiect de hotărâre privind finanțarea participării elevilor din învățământul primar și 

gimnazial înscriși în unitățile de învățământ de stat din Sectorul 6 al Municipiului 

București la programul „Școală după Școală” în anul școlar 2022 – 2023. 

 

13. nr. 5 Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării împuternicirii exprese a Consiliului 

General al Municipiului București de a hotărî cu privire la încheierea unui Acord de 

parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București și Compania Coding the Curbs 

din Olanda, Municipalitatea Groningen din Olanda și Consiliul Orașului Riga din 

Letonia, în scopul implementării proiectului ”Coding the Curbs: Bookable Loading 

Zones. Regulate city logistics through dynamic access, pricing, incentives and direct 

enforcement”. 



14. nr. 1 și nr. 5 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Sectorului 6 al Municipiului 

București la Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15 – 

Educație cu proiectul cu titlul „Construire imobil cu funcțiunea de creșă, cu regim 

de înălțime S+P+1E, împrejmuire teren și organizare executare lucrări în Bulevardul 

Iuliu Maniu nr. 11B, Sector 6, Municipiul București”  în cadrul apelului de proiecte 

PNRR/2022/C15 și a cheltuielilor legate de proiect. 

15. nr. 1 și nr. 5 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Sectorului 6 al Municipiului 

București  la Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15 – 

Educație cu proiectul cu titlul “Construire imobil cu funcțiunea de creșă și 

organizare executare lucrări în Bulevardul Timișoara Nr. 89, Sector 6, Municipiul 

București”  în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15 și a cheltuielilor legate 

de proiect 

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

Bacriului nr. 13-15”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiune mixtă - locuință 

individuală și spațiu de servicii pe un teren în suprafaţă 590 mp, proprietate privată 

persoană juridică. 

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

Cricovului nr. 82-86”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcțiunea de locuințe 

înșiruite pe un teren în suprafaţă măsurată 2.461 mp, proprietate privată persoană 

juridică. 

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

Ghencea nr. 159”, Sector 6, pentru construire două imobile cu funcţiunea de locuințe 

colective, pe un teren în suprafaţă de 4.535 mp, proprietate privată persoană fizică 

autorizată. 

19.  Întrebări și interpelări. 

 
NOTĂ:  

Proiectele de hotărâre de la punctele nr. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 şi 18 se adoptă cu majoritate absolută, iar proiectele de hotărâre de la punctele nr. 6, 7 

şi 11 se adoptă cu majoritate simplă.  

Proiectele cuprinse pe ordinea de zi sunt inițiate de Primarul Sectorului 6 al Municipiului București, cu excepția proiectelor de hotărâre: 

• punctele nr. 12 (dl Alexandru Valeriu Gâdiuţă)  

•  punctele nr. 14 şi 15 (dl Ciprian Ciucu, dl Alexandru Valeriu Gâdiuţă, d-na Mihaela Ana-Maria Ștefan); 

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 

 

 

 

 

   

           

 

 

 


