
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                PROIECT                     
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                          AVIZEAZǍ                               
S.T.: 555/11.09.2017           pentru legalitate                             
                                                                                          Secretarul Sectorului 6, 
                                                                                                 Demirel Spiridon 

                                            
HOTĂRÂRE 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a 
împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea 

asocierii/cooperării cu Compania Naţională de Căi Ferate “CFR”-S.A. prin 
Sucursala Regională de Căi Ferate Bucureşti în scopul realizării proiectului 

“Regenerare urbană şi amenajare zonă de promenadă pe terenul adiacent Gării 
Cotroceni, zona Pasaj Lujerului şi teren aferent liniilor ferate” 

 
 

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 adresa nr. 35961/12.09.2017 a Instituţiei Prefectului Municipiului 
Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) lit. c) şi lit. q) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare;  
 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea 
asocierii/cooperării cu Compania Naţională de Căi Ferate “CFR”-S.A. prin 
Sucursala Regională de Căi Ferate Bucureşti în scopul realizării proiectului 
“Regenerare urbană şi amenajare zonă de promenadă pe terenul adiacent Gării 
Cotroceni, zona Pasaj Lujerului şi teren aferent liniilor ferate”. 

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 

 
 
 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul 

Direcţiei Generale Arhitect-Şef; 

În condiţiile în care provocările societăţii actuale presupun o strânsă relaţie 

între omul modern şi mediul înconjurător, context în care la nivelul Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti problematica regenerării urbane este privită ca o modalitate 

distinctă a dezvoltării durabile, aplicată în armonie cu legislaţia de mediu, cât şi 

pentru crearea unui cadru ambiental sănătos şi plăcut locuitorilor săi, supun spre 

aprobare prezentul proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască 

în vederea asocierii/cooperării cu Compania Naţională de Căi Ferate “CFR”-S.A. 

prin Sucursala Regională de Căi Ferate Bucureşti în scopul realizării proiectului 

“Regenerare urbană şi amenajare zonă de promenadă pe terenul adiacent Gării 

Cotroceni, zona Pasaj Lujerului şi teren aferent liniilor ferate”. 

 

 

 

PRIMAR, 

 

Gabriel Mutu 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



DIRECŢIA GENERALĂ ARHITECT ŞEF 
DIRECŢIA TEHNICĂ 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 

Potrivit prevederilor art. 81 alin. (2) lit. c) şi q) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliile Locale ale Sectoarelor Municipiului Bucureşti participă, în condiţiile legii, cu 
acordul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la programele de dezvoltare 
regională şi zonală, hotărăsc cooperarea sau asocierea cu autorităţi ale administraţiei 
publice locale, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu 
organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării 
în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local. 

 În acest context, la nivelul administraţiei publice locale, problematica regenerării 
urbane este privită ca o modalitate distinctă a dezvoltării durabile, aplicată în armonie 
cu legislaţia de mediu.  

Regenerarea urbană, reprezentată cu precădere prin readucerea la viaţă a zonelor 
urbane abandonate, degradate - în contextul dinamicii industriale, are drept scopuri 
îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale locuitorilor, creşterea calităţii mediului, precum şi a 
climatului social, având ca finalitate întărirea economiei locale. 

Contextul creat de provocările societăţii actuale presupune o strânsă relaţie între 
omul modern şi mediul înconjurător, astfel că problemele de gestionare a spaţiului, de 
valorificare superioară a acestuia ţin de contemporaneitate, iar în lipsa unor măsuri 
ferme aplicate cu prioritate, efectele negative generate de dinamica urbană se vor 
amplifica cu consecinţe semnificative, atât pe termen scurt, dar mai cu seamă pe termen 
lung. 
 Ca urmare a celor prezentate mai sus, propun spre aprobare Consiliului Local al 
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti prezentul proiect de hotărâre privind solicitarea 
către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al 
Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu Compania Naţională de Căi 
Ferate “CFR”-S.A. prin Sucursala Regională de Căi Ferate Bucureşti în scopul realizării 
proiectului “Regenerare urbană şi amenajare zonă de promenadă pe terenul adiacent 
Gării Cotroceni, zona Pasaj Lujerului şi teren aferent liniilor ferate”. 

 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 
 

STELA-ELENA TOMOEA 


