
MUNICIPIUL BUCUREŞTI      PROIECT CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI 6   AVIZEAZĂ S.T.: 671/16.10.2017     pentru legalitate        Secretarul Sectorului 6,       Demirel Spiridon   HOTĂRĂRE privind transmiterea imobilului-teren situat în Drumul Taberei nr. 34, Sector 6, Bucureşti, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în administrarea directă a Administraţiei Pieţelor Sector 6 pentru înfiinţarea unei pieţe agroalimentare/complex agroalimentar  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;  Ca urmare a dispoziţiilor H.C.G.M.B. nr. 402/2017 privind declararea ca bun aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti a imobilului situat în Drumul Taberei nr. 34, Sector 6 şi transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în vederea derulării activităţilor specifice Administraţiei Pieţelor; Ținând cont de prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998privind bunurile proprietate publică, disp. art. 867 alin. (1) şi art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice; În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. f) şi o), alin. (3) şi art.123 alin. (1) 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 transmiterea imobilului-teren situat în Drumul Taberei nr. 34, Sector 6, Bucureşti, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în administrarea directă a Administraţiei Pieţelor Sector 6 pentru înfiinţarea unei pieţe agroalimentare/complex agroalimentar. Art. 2. Imobiliul prevăzut la art. 1 face parte din domeniul public al Municipiului Bucureşti şi este identificat conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3.(1) PrimarulSectorului 6, Direcţia Tehnică, Direcţia Generală Economică şi Administraţia Pieţelor 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,     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;  Autorităţilor administraţiei publice locale le este recunoscută, în cadrul legii, capacitatea deplină de a-şi exercita iniţiativa în toate domeniile ce nu sunt excluse din cadrul competenţelor lor sau care nu sunt atribuite unei alte autorităţi. Astfel, exerciţiul responsabilităţilor publice la nivel local trebuie să revină autorităţilor publice locale care sunt întotdeauna cele mai aproape de locuitorii săi şi de nevoile comunității locale. Administraţia Pieţelor 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;  Ca urmare a celor prezentate mai sus și ţinând cont de faptul că la nivelul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti se manifestă o preocupare continuă în scopul promovării conceptului de piaţă locală modernă, supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 6, prezentul proiect de hotărâre.        PRIMAR,  Gabriel Mutu     



             DIRECŢIA GENERALĂ ARHITECT ŞEF         DIRECŢIA TEHNICĂ  RAPORT DE SPECIALITATE               Potrivit art. 36 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local Sector 6 exercită „atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului”. Conform art. 81 alin. 2 lit. o) din acelaşi act normativ, Consiliile Locale ale Sectoarelor Municipiului Bucureşti “înfiinţează şi organizează târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţie, baze sportive şi asigură buna funcţionare a acestora”. Luând în considerare prevederile H.C.G.M.B. nr. 402/2017 privind declararea ca bun aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti a imobilului situat în Drumul Taberei nr. 34, sector 6 şi transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local al sectorului 6, în vederea derulării activităţilor specifice Administraţiei Pieţelor;  Ţinând cont de prevederile art. 8 alin. (1)-(3) din Anexa nr. 3 la  H.C.L. Sector 6 nr. 192/2016 conform căruia „(1)...Administraţia Pieţelor Sector 6 administrează domeniul  public şi privat al municipiului Bucureşti din sectorul 6 cu specific de piaţă care va îl va evidenţia distinct în documentele contabile ale instituţiei; (2 )Administraţia Pieţelor Sector 6 administrează pieţele, târgurile, bazarele şi oboarele care funcţionează pe teritoriul sectorului 6, în mod direct şi/sau indirect prin asociere cu persoane juridice române  care  au  obiect de activitate  similar. (3) Administraţia Pieţelor Sector 6 face propuneri Consiliului Local al  Sectorului  6 în  scopul  înfiinţării de noi pieţe, complexe agroalimentare, târguri, oboare, bazare”, considerăm că se impune cu necesitate transmiterea în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 6 a  terenului în suprafaţă de 1.200 mp situat în municipiul Bucureşti, str. Drumul Taberei, nr. 34, sector 6, în scopul înfiinţării unei pieţe agroalimentare/complex agroalimentar. Faţă de cele de mai sus, supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 proiectul de hotârâre privind transmiterea imobilului-teren situat în Drumul Taberei nr. 34, sector 6, Bucureşti, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Administraţiei Pieţelor Sector 6 pentru înfiinţarea unei pieţe agroalimentare/complex agroalimentar.  DIRECTOR EXECUTIV,  STELA-ELENA TOMOEA 

 


