
MUNICIPIUL BUCUREŞTI       PROIECT 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  6                         AVIZEAZĂ 
S.T.: 566/30.08.2018            pentru legalitate 
                   Secretarul Sectorului 6, 
                      Demirel Spiridon
                      

HOTĂRÂRE  
pentru modificarea Anexei la H.C.L. Sector 6 nr. 293/23.11.2017 privind 

aprobarea Regulamentului privind parcurile, locurile de joacă, locurile  
de odihnă, grădinile de cartier şi terenurile de sport aflate  
în administrarea Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

             
    

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 10395/30.08.2018 al 
Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 și Expunerea de 
motive a Primarului Sectorului 6;  
 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 5 și nr. 6 ale 
Consiliului Local Sector 6; 
 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 21/2002 privind 
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, actualizată; 

În baza Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j) şi l) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
 Consiliul Local al Sectorului 6, 
                                                                    

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se modifică H.C.L. Sector 6 nr. 293/23.11.2017 privind aprobarea 
Regulamentului privind parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile 
de cartier şi terenurile de sport aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului 
Bucureşti, în sensul înlocuirii Anexei, cu Anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Domeniului Public şi 
Dezvoltare Urbană Sector 6 şi Poliţia 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, 
                                                                           
 
                                                                                      Demirel Spiridon 
Nr.: 
Data:                                                                              



                                             
         

 
                            

                         COD OPERATOR BAZA DATE CARACTER PERSONAL 5125/11535 ŞI 13330 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr.21/2002 – privind 
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale actualizată care stabileşte obligaţiile şi 
răspunderile care revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice, 
agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţilor precum şi pentru 
instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acestora;  

Având în vedere că Sectorul 6 al Municipiului București care este preocupat în continuu 
de asigurarea unui cadru propice prin crearea de facilități destinate locuitorilor Sectorului 6 
în scopul petrecerii timpului liber, vine în sprijinul cetățenilor prin înființarea a două centre 
de distribuție de biciclete, în cele mai reprezentative parcuri ale Sectorului 6, respectiv: 
Drumul Taberei si Crângași, autoritatea publică locală a achiziționat 100 de biciclete pentru 
dotarea acestor centre, urmând a fi oferite, cu titlu gratuit, cetățenilor Sectorului 6, în 
vederea petrecerii timpului liber.  

Acest fapt determină modificarea pct. (10) al art.5 din Anexa la H.C.L. Sector 6 
nr.293/23.11.2017 din: ”Pentru siguranța utilizatorilor, plimbarea pe biciclete în parcuri 
este interzisă, cu excepția pistelor marcate. În acest caz cicliștii trebuie să acorde prioritate 
pietonilor.” în: ”Pentru siguranța utilizatorilor, plimbarea pe biciclete în parcuri este 
permisă doar pe alei, cicliştii fiind obligaţi să acorde prioritate pietonilor, fără a stânjeni 
circulaţia acestora.” 

În aplicarea regulamentului se va avea în vedere obiectivul prezentat şi propus spre 
aprobare care stabileşte normele de conduită socială, a regulilor, condiţiilor privind accesul, 
ocuparea, exploatarea tuturor spaţiilor şi echipamentelor menţionate anterior, aflate în 
administrarea Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. 

Faţă de cele prezentate mai sus supunem Consiliului Local Sector 6 aprobarea 
proiectului de hotărâre privind  modificarea Anexei la H.C.L. Sector 6 nr.293/23.11.2017, 
Regulamentul privind parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier şi 
terenurile de sport aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

Văzând Raportul de specialitate nr. 10395/30.08.2018 întocmit de către 
Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6. 

Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 21/2002 privind 
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, actualizată. 

Având în vedere că Sectorul 6 al Municipiului București este preocupat în 
continuu de asigurarea unui cadru propice prin crearea de facilități destinate 
locuitorilor Sectorului 6 în scopul petrecerii timpului liber, vine în sprijinul 
cetățenilor prin înființarea a două centre de distribuție de biciclete, în cele mai 
reprezentative parcuri ale Sectorului 6, respectiv: Drumul Taberei și Crângași, 
autoritatea publică locală a achiziționat 100 de biciclete pentru dotarea acestor 
centre, urmând a fi oferite, cu titlu gratuit, cetățenilor Sectorului 6, în vederea 
petrecerii timpului liber. Acest fapt determină modificarea pct. (10) al art. 5 din 
Anexa la H.C.L. Sector 6 nr. 293/23.11.2017. 

În temeiul dispoziţiilor art. 81 alin. (2) lit. j) şi l) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, propunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Sectorului 6, 
proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la H.C.L. Sector 6                   
nr. 293/23.11.2017 privind aprobarea Regulamentului privind parcurile, locurile 
de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier şi terenurile de sport aflate în 
administrarea Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. 

  
 

PRIMAR, 

 

Gabriel Mutu 
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