
                                      
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 288/27.10.2022 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
 
 
 
 
 Ţinând seama de Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și de Raportul de 
specialitate al Biroului Asistenţă Tehnică a Consiliului Local nr.…………….., din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;                                                                                                                  

 Văzând avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 6 nr. ………..; 
 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6                   
nr. 184/17.08.2022 privind alegerea președintelui de ședință; 

În temeiul art. 123 alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din                  
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
 Consiliul Local al Sectorului 6 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 Art. 1. Se alege preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului 
București, pentru perioada decembrie 2022 – februarie 2023 domnul/doamna …………………. . 
 Art. 2. Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 
 Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă, în 
termenul prevăzut de lege. 
 
 
 
INIȚIATOR PROIECT,                                                                    AVIZEAZĂ  
            PRIMAR,                                                           pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)       
     CIPRIAN CIUCU                                                                  din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                              Secretarul general al sectorului 6,  
                                                                                                           Demirel Spiridon           
 
 
 
 
 
 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



 

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 

 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședinţă 

 

 

 

 Potrivit prevederilor art. 123 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind         

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local alege 

dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorităţii simple 

prevăzută la art. 5 lit. ee) a consilierilor locali în funcţie, un președinte de ședinţă, 

pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce ședinţele consiliului local și va 

semna hotărârile adoptate de acesta.     

 Având în vedere cele menţionate, supun spre dezbatere și aprobare, 

Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă. 

Președintele de ședinţă în funcţie a fost ales pentru perioada         

septembrie – noiembrie 2022 prin hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6         

nr. 184 /17.08.2022.  

 

 

PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 
 

 

 



 

BIROUL ASISTENŢĂ TEHNICĂ A 
 CONSILIULUI LOCAL  

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 

 
                   

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședinţă 
 

  
 Ţinând cont de prevederile art. 123 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind         
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, unde se prevede:         
“După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în 
termenul stabilit prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, 
un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele 
consiliului şi semnează hotărârile adoptate de acesta; 
 Luând în considerare hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6         
nr. 184 /17.08.2022 prin care dl Dubălaru Lucian a fost ales să îndeplinească funcţia 
de președinte de ședinţă pe o perioadă de 3 luni și având în vedere faptul că 
aplicabilitatea acesteia încetează, supun spre dezbatere și adoptare,          
Consiliului Local al Sectorului 6, alegerea unui nou președinte de ședinţă, care va 
conduce ședinţele forului deliberativ al sectorului 6 al municipiului București și va 
semna hotărârile care vor fi adoptate de acesta, în următoarele ședinţe, pe o 
perioadă de 3 luni, respectiv, decembrie 2022 - februarie 2023;  
 Faţă de cele mai sus menţionate, propun adoptarea proiectului de hotărâre 
privind alegerea președintelui de ședinţă. 

 

 Șef Birou, 

Georgiana Daniela Alexe 
 


