
 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI              PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                AVIZEAZĂ 
Nr.: 521/23.08.2017                                                                                          pentru legalitate 
                                                                                                                  Secretarul Sectorului 6, 
                                                                                                                          Demirel Spiridon 
      
 
 

HOTĂRÂRE 
 
privind transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 6 a terenului în suprafaţă de 1200 

m.p., identificat cu numărul cadastral 225667, situat în drumul Taberei nr. 34, sector 6, 
Bucureşti, pentru desfăşurarea de activităţi specifice obiectului de activitate al Administraţiei      

Pieţelor 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 rapoartul Comisiei de specialitate nr. 5 a  Consiliului Local Sector 6;  
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi al art. 81 alin. (2) lit. f) şi lit. r) din Legea       

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti transmiterea în 
administrarea Consiliului Local Sector 6 a terenului în suprafaţă de 1200 m.p., identificat cu 
numărul cadastral 225667, situat în drumul Taberei nr. 34, sector 6, Bucureşti, pentru 
desfăşurarea de activităţi specifice obiectului de activitate al Administraţiei Pieţelor Sector 6. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Tehnică din cadrul Direcţiei Generale 
Arhitect-Şef şi Administraţia Pieţelor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri, conform competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă 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;  

Plecând de la convingerea că pieţele urbane reprezintă o forţă 

propulsoare pentru dezvoltarea locală şi regenerarea urbană, că acestea 

creează potenţial şi impact economic, social, turistic şi cultural; 

 Ca urmare a celor prezentate mai sus, ţinând cont de faptul că la 

nivelul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti se manifestă o preocupare 

continuă în scopul promovării conceptului de piaţă locală sustenabilă, 

supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul proiect de 

hotărâre.  

 

 

 

 

 

 

 

   

PRIMAR, 

 

Gabriel Mutu 

 

 

 

 



DIRECŢIA GENERALĂ ARHITECT ŞEF               
DIRECŢIA TEHNICĂ                                                                               
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

   În exercitarea atribuţiilor conferite de lege, în baza prevederilor art. 45 alin. (3) şi 

art. 81 alin. (2) lit. f) şi r) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local Sector 6 are 

iniţiativă şi hotărăşte în probleme de interes local, administrează, în condiţiile legii, 

bunurile proprietate publică sau privată a municipiului, de pe raza sectorului, asigură 

libertatea comerţului şi încurajează libera iniţiativă, potrivit legislaţiei în vigoare; 

             Administraţia Pieţelor Sector 6 este serviciul public ce asigură organizarea, 

dezvoltarea şi funcţionarea în bune condiţii a comerţului în pieţele de pe raza 

administrativ-teritorială a Sectorului 6 astfel încât producătorii, agenţii economici să 

dispună de condiţii moderne, la standarde europene, pentru desfacerea produselor şi 

mărfurilor specifice. 

              Plecând de la această premiză, considerăm necesară alocarea mai multor 

suprafeţe de teren, având ca obiectiv general demonstrarea fezabilităţii conceptului de 

piaţă locală sustenabilă, concept aplicabil pieţelor urbane moderne, în care se 

desfăşoară un comerţ civilizat, adaptat rigorilor actuale şi de care beneficiază deopotrivă 

producători, agenţi economici cât şi cetăţeanul în calitatea sa de consumator final. 

    Faţă de cele prezentate mai sus, supunem aprobării Consiliului Local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti prezentul proiect de hotărâre privind transmiterea 

în administrarea Consiliului Local Sector 6 a terenului în suprafaţă de 1200 mp, 

identificat cu numărul cadastral 225667, situat în drumul Taberei nr. 34, sector 6, 

Bucureşti, pentru desfăşurarea de activităţi specifice obiectului de activitate al 

Administraţiei Pieţelor Sector 6. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 

STELA -ELENA TOMOEA 

 


