MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 292/13.04.2016

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
privind trecerea în administrarea şi folosinţa exclusivă de către Direcţia Generală de
Poliţie Locală Sector 6 a imobilului situat în Bucureşti, şos. Orhideelor nr. 2D, sector 6,
deţinut de Primăria Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti
Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu şi
Registru Agricol din cadrul Direcţiei Tehnice a Direcţiei Generale Arhitect-Şef şi
Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;
Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;
Luând în considerare prevederile:
- art. 867 din Legea nr. 287/2009 republicată 2 – Codul civil, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.C.L. Sector 6 nr. 216/2010 privind înfiinţarea D.G.P.L Sector 6;
- Legii poliţiei locale nr. 155/2010 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi
funcţionare a poliţiei locale;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi al art. 81 alin. (2) lit. j) şi l) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă trecerea în administrarea şi folosinţa exclusivă de către
Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 a imobilului situat în Bucureşti, şos.
Orhideelor nr. 2D, sector 6, în suprafaţă totală de 977,12 m.p., din care suprafaţă
construită la sol de 387,04 m.p. (din cadastru), deţinut de Primăria Sectorului 6 al
Municipiului Bucureşti în baza Sentinţei Civile nr. 6321/1998 – definitivă şi irevocabilă
sub nr. 3954/1998, emisă de Judecătoria Sectorului 6, identificat conform Anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Administratorul imobilului are acordul să realizeze orice îmbunătăţire,
construire/extindere sau dotare a acestuia prin accesarea de fonduri europene, ale
bugetului de stat (lucrări publice) sau orice alte fonduri legal constituite.
Art. 3. Operaţiunile legate de predarea şi preluarea imobilului se vor realiza în
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4. La data aprobării prezentei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. Sector 6
nr. 223/29.10.2009.
Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Nr.:
Data:

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu şi
Registru Agricol din cadrul Direcţiei Tehnice a Direcţiei Generale Arhitect-Şef;
Luând în considerare faptul că Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6
îşi desfăşoară cea mai mare parte a activităţii în imobilul situat în Bucureşti,
şos. Orhideelor nr. 2D, sector 6, deţinut de Primăria Sectorului 6 al Municipiului
Bucureşti, acesta reprezentând sediul principal al instituţiei, consider oportun ca
acest imobil, având suprafaţa totală de 977,12 m.p., din care suprafaţă construită la
sol de 387,04 m.p., să treacă în administrarea şi folosinţa exclusivă a serviciului
public de interes local menţionat;
Ţinând cont de cele expuse mai sus şi având în vedere asigurarea cadrului
optim desfaşurării activităţii Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, supun
spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR,
RAREŞ ŞERBAN MĂNESCU

RAPORT DE SPECIALITATE

Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 este instituţie publică cu
personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local Sector 6 şi îşi
desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii poliţiei locale nr.
155/2010 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr.
1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
poliţiei locale.
Văzând adresa D.G.P.L. nr. A 5322/13.04.2016, înregistrată la Sectorul 6 al
Municipiului Bucureşti sub nr. 15896/13.04.2016 şi având în vedere faptul că
Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 îşi desfăşoară activitatea în incinta
imobilului din Bucureşti, şos. Orhideelor nr. 2D Sector 6, considerăm necesar şi
oportun ca imobilul în suprafaţă totală de 977,12 mp., din care suprafaţă construită
la sol de 387,04 mp (suprafaţă desfăşurată 913,24 mp) – din cadastru, situat la
adresa sus-menţionată, deţinut de Primăria Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti,
să treacă în administrarea Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6.
Drept pentru care, în scopul celor prezentate mai sus, supunem aprobării
Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul proiect de hotărâre.
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