
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                 PROIECT              
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                     AVIZEAZĂ    
Nr.: 550/22.08.2018                                                                            pentru legalitate                             
Modificat în data de 03.09.2018                                      Secretarul Sectorului 6, 

                                                                                               Demirel Spiridon 
                                                  

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 96/08.05.2018 privind 

aprobarea înființării centrelor de biciclete și a Regulamentului de funcționare  
pentru beneficiari  

 
 
Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții şi de 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 
Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 
Având în vedere adresa Instituției Prefectului Municipiului București                    

nr. A.C./8744/8742/03.08.2018, înregistrată la Sectorul 6 al Municipiului București cu              
nr. 29939/08.08.2018; 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 69/2000 a 
educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și ale art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea        
nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. I. Se modifică Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 6                     
nr. 96/08.05.2018, care va avea următorul conținut: 

“Se aprobă înființarea a două centre de predare-primire de biciclete, în vederea 
folosirii, cu titlu gratuit, în parcul Drumul Taberei și în parcul Crângași.” 

Art. II. Se înlocuiește Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6                     
nr. 96/08.05.2018, cu Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. III. Se înlocuiește Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6                     
nr. 96/08.05.2018, cu Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. IV. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6                   
nr. 96/08.05.2018 privind aprobarea înființării centrelor de biciclete și a Regulamentului 
de Funcționare pentru beneficiari, nu se modifică. 

Art. V. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală 
Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor. 

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, conform 
competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                    CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                           pentru legalitate 

                                                                                 Secretarul Sectorului 6 
Nr.: 
Data:                                                                         Demirel Spiridon 
    
 



 

 
 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 

 

Educaţia fizică şi sportul sunt activităţi de interes naţional sprijinite de stat, 
care recunoaşte şi stimulează acţiunile organizatorice şi de promovare.  

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 și vine în sprijinul cetățenilor prin 
înființarea a două centre de predare-primire de biciclete, în cele mai reprezentative 
parcuri ale sectorului 6, respectiv: Drumul Taberei și Crângași. 

Astfel, 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.  

În acest sens, având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Direcția 
Generală Investiții cât și adresa Instituției Prefectului Municipiului București                    
nr. A.C./8744/8742/03.08.2018, înregistrată la Sectorul 6 al Municipiului 
București cu nr. 29939/08.08.2018, propun spre dezbatere și aprobare Consiliului 
Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Local Sector 6 nr. 96/08.05.2018 privind aprobarea înființării centrelor 
de biciclete și a Regulamentului de funcționare pentru  beneficiari. 
 
 
 
 

PRIMAR 
 

Gabriel Mutu 
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Bucuresti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 
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 MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

SECTORUL 6 AL 

 

DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII    
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

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. Aceasta reflectă în mod clar o voinţă a administrației pentru dezvoltarea şi încurajarea 
activităţilor recreative, urmărind promovarea unui stil de viaţă sănătos şi a bunăstării sociale, 
prin practicarea de activităţi şi exerciţii fizice, pe tot parcursul vieţii. 
 În accepțiunea celor de mai sus, Sectorul 6 al Municipiului București 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.  

Astfel, 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. 

Având în vedere adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. 
A.C./8744/8742/03.08.2018, înregistrată la Sectorul 6 al Municipiului București cu nr. 
29939/08.08.2018, este necesară modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 
96/08.05.2018, astfel: 
- schimbarea art. 1 al H.C.L. Sector 6 nr. 96/2018 care va avea următorul conținut: “Se aprobă 

înființarea a două centre de predare-primire de biciclete, în vederea folosirii, cu titlu gratuit, în 
parcul Drumul Taberei și în parcul Crângași.” 

- excluderea sintagmei “Pe toată perioada de folosință actul de identitate va rămâne la centrul de 
biciclete.” de la punctul C numărul 1 din Regulamentul de funcționare pentru beneficiarii 
centrelor de biciclete 

- excluderea sintagmei “Cu obligativitatea depunerii actului de identitate al însoțitorului.” de la 
punctul C numărul 4 din Regulamentul de funcționare pentru beneficiarii centrelor de biciclete 

- înlocuirea punctului D numărul 5 cu următorul conținut: “Utilizatorul are dreptul de a folosi 
bicicleta doar în incinta parcului aferent locației din care a fost preluată, pe pistele marcate, 
acordând prioritate pietonilor.”. 

- modificarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 96/2018, prin introducerea coloanei domiciliul, 
excluderea coloanei e-mail și includerea acordului privind protecția persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date conform Legii               
nr. 677/21.11.2001 a Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia 
datelor) și a Regulamentului de funcționare pentru  beneficiarii centrelor de biciclete. 

Față de considerentele de mai sus, vă înaintăm prezentul proiect de hotărâre pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 96/08.05.2018 privind aprobarea înființării 
centrelor de biciclete și a Regulamentului de funcționare pentru  beneficiari. 
 

DIRECTOR GENERAL 

IULIAN GHEORGHE 


