Anexa nr.2 la H.C.L.S.6 nr. __/_______

PREZENTAREA SEDIILOR AFLATE ÎN FOLOSINŢA
ADMINISTRAŢIEI DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE URBANĂ
SECTOR 6 BUCUREŞTI

1. Sediu Central A.D.P.D.U. Sector 6
Spaţiul este situat în Intrarea Lt. Av. Gheorghe Caranda, Nr.9, Sector 6 şi potrivit
prevederilor H.C.G.M.B. nr.187/08.09.2005 a fost aprobată scoaterea de pe lista de
vânzare conform Legii nr.550/2002 şi a fost transmis din administrarea Consiliului
General al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6,
cu destinaţia de sediu al A.D.P. Sector 6.
Prin Dispoziţia nr.45 din data de 16.01.2006 a fost predat spaţiul situat în Intrarea Lt.
Av. Gheorghe Caranda, Nr.9, Sector 6, în suprafaţă de 303,95 mp pentru amenajarea
sediului Administraţiei Domeniului Public Sector 6. Suprafaţa reală a construcţiei din
măsurători este de 643 mp, iar suprafaţa terenului este de 1474 mp.

2. Formaţia I
Spaţiul este situat în perimetrul parcului de agrement “Drumul Taberei” (pe latura
dinspre Str. Târgu Neamţ), cu adresa Str. Târgu Neamţ, Nr.2A şi a fost executat încă
din anul 1983, construcţia fiind executată pe actualul amplasament pentru
administrarea spaţiilor verzi. Certificarea ocupării amplasamentului de către A.D.P.
Sector 6 prin adresa 37818 din 20.03.2000 emisă de Primăria Sector 6, autorizaţia
sanitară de funcţionare 968826 din 18.03.1999 emis Direcţia de Sănătate Publică a
Municipiului Bucureşti.

3. Formaţia II
Spaţiul este situat în perimetrul parcului de agrement “Drumul Taberei”, în
extensia obiectivului de la punctual 2 cu adresa în Str. Târgu Neamţ, Nr.2A şi a fost

executat în anul 2000, obiectivul fiind reabilitat în anul 2005 în baza Certificatului de
Urbanism nr.876/85T/ din data de 20.04.2005 emis de Primăria Sector 6.
Cele două obiective: Formaţia I şi Formaţia II sunt constituite în baza Legii
nr.213/1998 şi a H.G.nr.548/1998 fiind bunuri ale domeniului public ale Municipiului
Bucureşti, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 6 – prin Administraţia
Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6. Temporar parcul “Drumul Taberei”
a fost trecut în administrarea Consiliului Local sector 6 – prin Direcţia de Investiţii pe
durata executării lucrărilor de amenajare peisagistică şi urbanistică.

4. Formaţiile IV şi VI
Formaţia IV - Întreţinere Spaţii Verzi Publice în zonele Grozăveşti şi Militari
Spaţiul este situat în perimetrul parcului de agrement “Grozăveşti”, cu adresa
din Şos. Grozăveşti, nr.82. Conform adresei nr.15477/14.11.2006 Formaţia 4 Spaţii
Verzi a fost executată în anul 2006. În perioada 1988 – 2006 această formaţie a ocupat
un amplasament aflat în administrarea S.C. APA NOVA S.A., situat imediat pe latura
de spate a incintei care constituie zona de protecţie a Rezervoarelor de Apă Potabilă –
Cotroceni.
Formaţia VI – Defrişări, Toaletări Spaţii Verzi
Spaţiul este situat în perimetrul parcului de agrement “Grozăveşti”, cu adresa
din Şos. Grozăveşti, nr.82. şi a fost executat în anul 2014. În perioada 2005 – 2014
această Formaţie a ocupat un amplasament în Str. Valea Oltului, nr.139-141, pe care
l-a eliberat din motive urbanistice şi peisagistice, respective amenajarea zonei Parcului
de agreement ANL “Constantin Brâncuşi”.
Terenul pe care sunt situate cele două formaţii aparţine domeniului privat al
Municipiului Bucureşti.

5. Formaţia V
Spaţiul este situat în perimetrul parcului de agrement “Giuleşti”, cu adresa în Bdul Constructorilor, nr.23A şi a fost executat încă din anul 1988, obiectivul fiind

reabilitat în anul 2005 în baza Certificatului de Urbanism nr.592/63 din data de
17.03.2005 emis de Primăria Sector 6. Certificarea ocupării amplasamentului de către
A.D.P. Sector 6 prin adresa 37816 din 20.03.2000 emisă de Primăria Sector 6,
autorizaţia sanitară de funcţionare 968829 din 18.03.1999 emisă de Direcţia de
Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti.
Terenul este domeniul public al Municipiului Bucureşti.

6. Formaţia VII - SERA
Spaţiul este situat în B-dul Timişoara, Nr.139A, Sector 6 şi potrivit prevederilor
H.G.. nr.552/2002 – privind transmiterea unui teren din proprietatea privată a statului
şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în proprietatea publică a statului şi în
administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, Municipiul Bucureşti şi a H.C.L.
nr.84/25.07.2002 – privind transmiterea unui teren din proprietatea publică a statului şi
din administrarea Consiliului Local Sector 6 în proprietatea publică a statului şi în
administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 6 o suprafaţă de 8708 mp sunt
în administrarea A.D.P.D.U. Sector 6 în vederea amenajării unei sere prin ProcesulVerbal nr.77/26.08.2002 încheiat între Consiliul Local Sector 6 şi Administraţia
Domeniului Public Sector 6. Suprafaţa totală ocupată este de 11558 mp.
Terenul este domeniul public al statului.

7. Secţia Utilaj Transport
Spaţiul este situat în B-dul Regiei, Nr.8, Sector 6 şi certificarea ocupării
amplasamentului de către A.D.P. Sector 6 se realizează prin adresa 37821 din
20.03.2000 emisă de Primăria Sector 6, autorizaţia sanitară de funcţionare 968830 din
18.03.1999 emisă de Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti şi adresa
A.D.P. Sector 6 nr.2819/02.07.1992 prin care se menţionează că garajul de
autovehicule al Administraţiei Domeniului Public Sector 6 se află în B-dul Regiei,
nr.6-8, Sector 6 începând cu anul 1987.
Extrasul din planul topografic întocmit la scara 1:500, COD AL 9673-C4-009 pe
care în anul 1997 I.P.D.T.U. a marcat actualul amplasament ocupat la adresa din B-dul

Regiei, nr.8, Sectorul 6, de autobaza de Utilaj Transport a Administraţiei Domeniului
Public Sector 6.
8. Secţia Drumuri Semnalizare Rutieră
Spaţiul este situat în B-dul Timişoara, nr.110, Sector 6, teren aflat în
administrarea Agenţiei Domeniilor Statului. În anul 1976 s-a montat pentru prima dată
o staţie de asphalt, aceasta fiind casată în anul 1990. În anul 1999 pe acest
amplasament s-a instalat o altă staţie de tip IMA 10E.
A fost evaluat şi certificat ca amplasament sediu prin extrasul din planul
topografic întocmit la scara 1:500, COD AP 9673-C4-002 de către I.P.D.T.U., adresa
nr. 37819 din 20.03.2000 emisă de Primăria Sector 6 şi autorizaţia sanitară de
funcţionare 14147 din 03.06.1999 emisă de Direcţia de Sănătate Publică a
Municipiului Bucureşti.

9. Serviciu Dotare Domeniul Public
Spaţiul este situat în Str. Boteni, Nr.2A, Sector 6, în perimetrul fostului parc din
Aleea Valea Boteni desfiinţat în totalitate în urma aplicării H.C.G.M.B.
nr.87/27.08.1993, a fost executat în anul 1998 şi certificat ca amplasament sediu Secţie
de Reparaţii şi Întreţinere Drumuri prin extrasul din planul topografic întocmit la scara
1:500, COD AP 9673-C4-007 de către I.P.D.T.U., adresa nr. 37822 din 20.03.2000
emisă de Primăria Sector 6 şi Protocolul de punere în posesie din 02.12.1993 încheiat
în baza Dispoziţiei Primarului General al Municipiului Bucureşti nr.469 din
11.10.1993 şi conform H.C.G.M.B. nr.87 din 27.08.1993.

