
 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                   PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                  AVIZEAZĂ 
ST.: 485/10.07.2018                                                                                      pentru legalitate                                
                                                                                                                Secretarul Sectorului 6, 

                                                                                                            Demirel Spiridon                                
                                               

HOTĂRÂRE 
privind modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6          

nr. 189/2017 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în 
administrarea directă a Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, a terenului limitrof sediului 
acesteia din Şos. Orhideelor nr. 2D, sector 6, în scopul construirii unei parcări, teren identificat 

conform Anexei 
 

Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu şi Registru 
Agricol din cadrul Direcţiei Tehnice a 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;  
Luând în considerare prevederile: 

- art. 867, art. 868 din Legea nr. 287/2009 republicată privind Codul Civil, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 216/2010 privind înfiinţarea D.G.P.L. Sector 6; 
- Legii poliţiei locale nr. 155/2010 republicată, cu modificările şi completările 

următoare; 
- H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi 

funcţionare al poliţiei locale; 
- H.C.L. Sector 6 nr. 111/30.03.2017 privind solicitarea transmiterii în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, a terenului limitrof sediului D.G.P.L.                 
Sector 6, din Şoseaua Orhideelor nr. 2D, sector 6, teren identificat conform Anexei; 

- H.C.G.M.B. nr. 235/08.06.2017 privind reglementarea situaţiei juridice a 
terenului limitrof sediului D.G.P.L. Sector 6, din Şoseaua Orhideelor nr. 2D, sector 6 şi 
transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) lit. f) şi lit. j) 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 modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 189/2017 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 
6, în administrarea directă a Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, a terenului limitrof 
sediului acesteia din Şos. Orhideelor nr. 2D, sector 6, în scopul construirii unei parcări, teren 
identificat conform Anexei, iar acesta va avea următorul cuprins:  

“În situaţia în care, până la data limită de 01.06.2019, terenul nu va fi folosit conform 
destinaţiei prevăzute la art. 1 alin. (1), se revocă dreptul de administrare al acestuia”. 

 Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 189/2017, 
rămân neschimbate. 

Art. 3 (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Poliţie Locală 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,  
 
Nr.: 
Data:                 Demirel Spiridon            



 

 

 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 
 
 

Având în vedere demersurile întreprinse până la data prezentei, de către 

Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6, pentru construirea unei parcări pe 

terenul limitrof sediului acesteia din Şos. Orhideelor nr. 2D, sector 6, în 

contextul faptului că această lucrare nu a fost finalizată în totalitate, supun spre 

dezbatere și aprobare Consiliului Local Sector 6,  proiectul de hotărâre privind 

modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6          

nr. 189/2017 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 6, în administrarea directă a Direcţiei Generale de Poliţie Locală 

Sector 6, a terenului limitrof sediului acesteia din Şos. Orhideelor nr. 2D, sector 

6, în scopul construirii unei parcări, teren identificat conform Anexei. 

 

 
 
 

   

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 

 

 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
DIRECŢIA GENERALĂ ARHITECT ŞEF               
DIRECŢIA TEHNICĂ                                                                               
COMPARTIMENT PATRIMONIU ŞI REGISTRU AGRICOL 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 

Prin H.C.G.M.B. nr. 235/08.06.2017 s-a aprobat transmiterea din administrarea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, în administrarea directă a Consiliului Local al Sectorului 6, a 

terenului limitrof sediului Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2D, 

sector 6, teren identificat conform Anexei, pentru o perioadă de 24 de luni de la data intrării în vigoare a 

respectivei hotărâri, în scopul construirii unei parcări. 

Prin H.C.L. al Sectorului 6 nr. 189/31.08.2017 s-a aprobat transmiterea din administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 6, în administrarea directă a Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 

6, a terenului limitrof sediului acesteia din Şos. Orhideelor nr. 2D, sector 6, teren identificat conform 

Anexei, pentru o perioadă de 12 luni de la data intrării în vigoare a respectivei hotărâri, în scopul 

construirii unei parcări. 

Având în vedere demersurile intreprinse până la data prezentei de către Direcţia Generală de 

Poliţie Locală Sector 6  pentru construirea unei parcări pe terenul limitrof sediului acesteia din Şos. 

Orhideelor nr. 2D, sector 6, în contextul faptului că această lucrare nu a fost finalizată în totalitate, 

considerăm necesară modificarea H.C.L.S.6 nr. 189/2017, prin aprobarea prezentului proiect de hotărâre 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 189/2017 privind transmiterea din 

administrarea Consiliului Local  al Sectorului 6, în administrarea directă a Direcţiei Generale de Poliţie 

Locală Sector 6, a terenului limitrof sediului acesteia din Şos. Orhideelor nr. 2D, sector 6, în scopul 

construirii unei parcări, teren identificat conform Anexei. 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 

STELA-ELENA TOMOEA 

 


