
 
 MUNICIPIUL BUCUREŞTI                  PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                AVIZEAZĂ 
S.T.: 381/07.06.2017                                                                                    pentru legalitate 
                                                                                                               Secretarul Sectorului 6, 
                                                                                                                      Demirel Spiridon 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a întreprinde procedurile 

legale în vederea trecerii imobilului “Insula Lacul Morii” din domeniul public al statului şi 
administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Argeş - 

Vedea, în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea directă a Consiliului 
Local al 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 al Municipiului Bucureşti;   
 Văzând Raportul comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al Sectorului 6;          

 Ca urmare a Protocolului de Colaborare nr. 20731/30.05.2017 încheiat între 
Administraţia Naţională “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea şi 
Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, în scopul realizării Proiectului “Regenerare urbană zona 
Lacul Morii din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti”; 
            Ţinând cont de prevederile art. 1 lit. c) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul 
Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici 
publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea 
adoptării/aprobării – aprobat prin H.G. nr. 561/2009; 
            În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,  
cu modificările şi completările ulterioare; 
            În temeiul art. 45 alin. (3) şi alin. (6) şi a art. 81 alin. (2) lit. f) şi q) 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 înaintarea unei solicitări către Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti de a întreprinde procedurile legale în vederea trecerii imobilului “Insula Lacul Morii” 
din domeniul public al statului şi administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”- 
Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea, în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi 
administrarea directă a Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Arhitect Şef şi Direcţia Generală 
Investiţii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 
            (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului Sectorului 6.   
 
   
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                        pentru legalitate                               
                                                                                                                 Secretarul Sectorului 6, 
 
 
                                                                                                                     Demirel Spiridon         
 
 
    Nr.:                                                                                                                                                                       
    Data:                                                                                                             



 
 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 
 
 
           La nivelul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti există o preocupare 

continuă pentru valorificarea potenţialului tuturor spaţiilor verzi şi a zonelor de 

odihnă şi agrement aflate pe raza administrativ-teritorială a sectorului 6; 

Actualmente, la nivelul sectorului există un deficit de spaţii verzi şi locuri 

de agrement amenajate, astfel că trebuie avută în vedere cu celeritate valorificarea 

eficientă a tuturor spaţiilor care, prin potenţialul deţinut, pot oferi soluţii viabile 

pentru dezvoltarea zonelor verzi ale sectorului, contribuind la susţinerea sistemelor 

urbane din punct de vedere social şi ecologic; 

În virtutea celor sus-menţionate, văzând Raportul de specialitate al 

Compartimentului Patrimoniu şi Registru Agricol din cadrul Direcţiei Tehnice a 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, consider necesară şi oportună adoptarea 

prezentului proiect de hotărâre. 

 
 

 

 
 
 

PRIMAR, 

 

Gabriel Mutu 
 

 

 

 



DIRECŢIA GENERALĂ ARHITECT ŞEF 
DIRECŢIA TEHNICĂ 
COMPARTIMENTUL PATRIMONIU ŞI REGISTRU AGRICOL 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 
 

La nivelul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti există o preocupare continuă pentru 

valorificarea potenţialului tuturor zonelor de odihnă şi agrement aflate pe raza administrativ-

teritorială a sectorului 6; 

 Pentru ca aceste spaţii să fie redate locuitorilor sectorului 6 şi nu numai, se impune 

demararea unor proiecte de investiţii în scopul revitalizării şi aducerii acestora la standarde 

moderne; 

În această situaţie se află actualmente şi bunul imobil “Insula Lacul Morii” care este într-o 

avansată stare de degradare, amenajările existente fiind deteriorate şi reprezentând riscuri majore 

pentru vizitatori, la care se adaugă şi faptul că zona este insalubră, reprezentând un focar de 

infecţie; 

Având în vedere Protocolul de Colaborare nr. 20731/30.05.2017 încheiat între Administraţia 

Naţională “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea şi Sectorul 6 al 

Municipiului Bucureşti, în scopul realizării Proiectului “Regenerare urbană zona Lacul Morii din 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti”; 

          În considerarea celor de mai sus, în conformitate cu prevederile art. 81, alin (2) lit. f) şi q) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare, 

propunem spre aprobare prezentul Proiect de Hotărâre “privind solicitarea către Consiliul General 

al Municipiului Bucureşti de a intreprinde procedurile legale în vederea trecerii imobilului “Insula 

Lacul Morii” din domeniul public al statului şi administrarea Administraţiei Naţionale “Apele 

Române”- Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea, în domeniul public al Municipiului 

Bucureşti şi în administrarea directă a Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti”. 

 

 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 

 
                                                  STELA-ELENA TOMOEA 


