
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                         PROIECT                                CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                          AVIZEAZǍ                                  S.T.: 602/02.10.2017            pentru legalitate                                                                                                                           Secretarul Sectorului 6,                                                                                                   Demirel Spiridon                                             HOTĂRÂRE privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a aproba schimbarea destinaţiei terenului în suprafaţă de 2020 m.p., identificat cu numărul cadastral 215634, situat în strada Ruşeţu f.n., Sector 6, Bucureşti din teren destinat unei pieţe şi aflat în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 6, în teren destinat construirii unei creşe şi trecerea în administrarea directă a Consiliului Local Sector 6    Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Direcţiei Generale Arhitect-Şef, precum şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; Văzând raportul comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   Consiliul Local al Sectorului 6,   HOTĂRĂŞTE:  Art. 1. (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti aprobarea schimbării destinaţiei terenului în suprafaţă de 2020 m.p., identificat cu numărul cadastral 215634, situat în strada Ruşeţu f.n., Sector 6, Bucureşti, din teren destinat unei pieţe şi aflat în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 6, în teren destinat construirii unei creşe şi trecerea în administrarea directă a Consiliului Local Sector 6. (2) În vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor alin. (1), se aprobă anularea poziţiei nr. 13 din Anexa la H.C.L. Sector 6 nr. 95/2005 privind delimitarea terenurilor referitoare la pieţe şi complexe agroalimentare aflate în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 6 transmise conform H.C.G.M.B. nr. 239/2001. Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 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,                                              CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                 pentru legalitate                                                                                                    Secretarul Sectorului 6,                                                                                          Demirel Spiridon   Nr.:       Data:  



    EXPUNERE DE MOTIVE    Administraţia publică locală constituită la nivelul Sectorului 6 al  Municipiului Bucureşti manifestă o preocupare continuă pentru a asigura locuitorilor săi accesul la toate facilităţile societăţii moderne;   Actualmente, la nivelul Sectorului 6 există un deficit de creşe, în contextul creşterii numărului tot mai mare de familii tinere;  Astăzi,  cartierul Giuleşti,  reprezintă o zonă suprapopulată a Sectorului 6, în care ponderea familiilor tinere devine tot mai ridicată, iar în acest context se resimte o acută lipsă a unităţilor de învăţământ preşcolar, a creşelor, fapt ce duce la supraaglomerarea celor deja existente;  În virtutea celor sus-menţionate, văzând Raportul de Specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Direcţiei Generale Arhitect Şef, consider necesară şi oportună adoptarea prezentului proiect de hotărâre.     PRIMAR,  Gabriel Mutu 



DIRECŢIA GENERALĂ ARHITECT ŞEF DIRECŢIA TEHNICĂ   RAPORT DE SPECIALITATE   Administraţia publică locală constituită la nivelul Sectorului 6 al  al Municipiului Bucureşti manifestă o preocupare continuă pentru a asigura locuitorilor săi accesul la toate facilităţile societăţii moderne. În acest context se impune demararea unor noi proiecte de investiţii menite să revitalizeze zonele insuficient exploatate, în scopul valorificării superioare a potenţialului de care acestea dispun,  pentru realizarea unor obiective urbane în concordanţă cu cerinţele dinamicii sociale şi culturale ale zonei. Astăzi, cartierul Giuleşti, reprezintă o zonă suprapopulată a sectorului 6, în care ponderea familiilor tinere devine tot mai ridicată, iar în acest context se resimte o acută lipsă a unităţilor de învăţământ preşcolar, a creşelor, fapt ce duce la supraaglomerarea celor deja existente.  Cum în zonă există deja două supermarketuri (Auchuan City şi Carrefour Orhideea) ce satisfac nevoile comerciale ale cetăţenilor, faţă de necesităţile tinerelor familii, considerăm mai oportună construirea unei creşe pe terenul în suprafaţă de de 2020 mp situat pe strada Ruşeţu f.n., sector 6, Bucureşti, decât construirea unei noi pieţe pe acest teren, aflat în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 6. În considerarea celor de mai sus, în conformitate cu prevederile art. 81, alin (2) lit. f) 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 aproba schimbarea destinaţiei terenului în suprafaţă de 2020 mp, identificat cu numărul cadastral 215634, situat în strada Ruşeţu f.n., sector 6, Bucureşti din teren destinat unei pieţe şi aflat în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 6, în teren destinat construirii unei creşe şi trecerea în administrarea directă a Consiliului Local Sector 6”.     DIRECTOR EXECUTIV,                                                     STELA-ELENA TOMOEA 


