
 

                                                      

 
DISPOZIŢIA nr.  2301 din 21.09.2022 

privind suplimentarea proiectului Ordinii de zi a ședinței ordinare a 

 Consiliului Local Sector 6 din data de 23.09.2022, ora 1300, convocată  

prin Dispoziția Primarului Sectorului 6 nr. 2280/16.09.2022 

 

 

 În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), art. 135 alin. (8), art. 155 

alin. (3) lit. b) şi 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. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 6 din data 

de 23.09.2022, ora 1300, convocată prin Dispoziția Primarului Sectorului 6                                             

nr. 2280/16.09.2022, se suplimentează cu proiectele de hotărâre, prevăzute în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

 Art. 2. (1) Materialele înscrise în suplimentarea proiectului ordinii de zi, cu indicarea 

comisiilor, vor fi transmise prin e-mail consilierilor locali și sunt postate pe site-ul Primăriei    

Sectorului 6 www.primarie6.ro, la secțiunea «Proiecte de hotărâre». 

 (2) Membrii Consiliului Local Sector 6 sunt invitați să formuleze și să depună 

amendamente asupra proiectelor de hotărâre propuse pe ordinea de zi suplimentară. 

 Art. 3.  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. 2301/21.09.2022 

Suplimentarea Ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 23.09.2022, ora: 1300 

 

 

Nr. 

crt. 

Comisii de 

specialitate 

C.L. Sector 6 

ORDINEA DE ZI 

1. nr. 4 și nr. 5  

Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii din administrarea Consiliului 

General al Municipiului București - Direcția Generală de Asistență Socială a 

Municipiului București în administrarea Consiliului Local Sector 6 – Administrația 

Școlilor Sector 6, a imobilului în care își desfășoară activitatea Creșa ,,Casa cu Ștrumfi” 

din Calea Giulești nr. 184, Sector 6, București, creșă arondată la Școala Gimnazială 

nr. 163. 

2.  
nr. 1, nr. 4 și 

nr. 5   

Proiect de hotărâre privind asumarea responsabilităţii cu privire la derularea 

acordurilor-cadru/contractelor pentru achiziţia produselor aferente Programului 

pentru şcoli al României pentru unitățile de învățământ din Sectorul 6 al Municipiului 

București pentru anul școlar 2022 - 2023 și a derulării măsurilor educative la nivelul 

Sectorului 6 al Municipiului București. 

 

Notă: 

 Proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi se adoptă cu majoritate absolută.  

 Proiectul cuprins în ordinea de zi la punctul nr. 1 este inițiat de Primarul Sectorului 6. 

 Proiectul cuprins în ordinea de zi la punctul nr. 2 este inițiat de dl consilier local Alexandru Valeriu Gâdiuţă. 

 
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 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

 

 
 


