
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                PROIECT                     
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6             AVIZEAZĂ  
S.T. 774/12.11.2018                      pentru legalitate                        
                                    Secretarul Sectorului 6, 
                                          Demirel Spiridon  
 
 

HOTĂRÂRE 
privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6,  

de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, a spaţiilor verzi aferente 
Pasajului Basarab, aflate în administrarea C.G.M.B. - Administraţia Lacuri, 

Parcuri şi Agrement Bucureşti, în vederea  derulării de lucrări de 
amenajare/reamenajare urbanistică 

 
 
 Având în vedere Raportul de specialitate 6 nr. 14155/12.11.2018 al 
Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector; 

Ţinând seama de 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 temeiul H.C.G.M.B. nr. 254/29.05.2008 privind administrarea reţelei 
stradale principale şi a lucrărilor de artă din Municipiul Bucureşti şi abrogarea 
Hotărârii C.G.M.B. nr. 235/2005, cu modificările şi completările ulterioare şi al 
H.C.G.M.B. nr. 139/30.06.2015 privind aprobarea predării în administrare către 
Administraţia Străzilor, Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, 
Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi Primăria Municipiului Bucureşti – 
Direcţia Utilităţi Publice, a unor obiective ce fac parte din “Pasajul rutier denivelat 
superior Basarab”; 

Văzând prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea 
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (1) și a art. 81 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea                
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 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 al Sectorului 6, a spaţiilor verzi 
aferente Pasajului Basarab, aflate în administrarea C.G.M.B. - Administraţia 
Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, în vederea derulării de lucrări de 
amenajare/reamenajare urbanistică.  

 
 
 



 
 
Art. 2. Spaţiile verzi aferente Pasajului Basarab, aflate în administrarea 

C.G.M.B. - Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, vor fi 
administrate de Consiliul Local al Sectorului 6, doar pe perioada lucrărilor de 
amenajare/reamenajare urbanistică. 
 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi 
Dezvoltare Urbană 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  
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14155/12.11.2018 al 
Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti nr. 254/29.05.2008 privind administrarea reţelei stradale principale şi a 
lucrărilor de artă din Municipiul Bucureşti şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B.           
nr. 235/2005, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.C.G.M.B.              
nr. 139/30.06.2015 privind aprobarea predării în administrare către Administraţia 
Străzilor, Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, Regia Autonomă 
de Transport Bucureşti şi Primăria Municipiului Bucureşti – Direcţia Utilităţi 
Publice a unor obiective ce fac parte din “Pasajul rutier denivelat superior 
Basarab”; 

Văzând prevederile art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001:                  
“Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti exercită, în principal, 
următoarele atribuţii: f) administrează, în condiţiile legii, bunurile proprietate 
publică sau privată a municipiului, de pe raza sectorului, pe baza hotărârii 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti”. 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti a demarat ample lucrări de amenajare a 
spaţiilor verzi de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6. 

De asemenea, având în vedere verificările efectuate în teren, cât şi 
numeroasele sesizări ale cetăţenilor Sectorului 6, s-a constatat o stare accentuată 
de degradare a spaţiilor verzi şi a mobilierului urban, aferente Pasajului Basarab, 
aflate în administrarea C.G.M.B. - Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement 
Bucureşti. 
             Ca urmare, propun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al 
Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind solicitarea transmiterii în administrarea 
Consiliului Local al Sectorului 6, de către Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti, a spaţiilor verzi aferente Pasajului Basarab, aflate în administrarea 
C.G.M.B. - Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, în vederea  
derulării de lucrări de amenajare/reamenajare urbanistică. 
 

PRIMAR,  

Gabriel Mutu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
  

Luând în considerare H.C.G.M.B. nr. nr.254/29.05.2008 privind administrarea 
reţelei stradale principale şi a lucrărilor de artă din Municipiul Bucureşti şi abrogarea 
Hotărârii C.G.M.B. nr.235/2005, cu modificările şi completările ulterioare, prin care 
Administraţia Străzilor administrează reţeaua principală de străzi a Municipiului Bucureşti 
şi H.C.G.M.B. nr. 139/30.06.2015 privind aprobarea predării în administrare către 
Administraţia Străzilor, Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, Regia 
Autonomă de Transport Bucureşti şi Primăria Municipiului Bucureşti – Direcţia Utilităţi 
Publice a unor obiective ce fac parte din “Pasajul rutier denivelat superior Basarab” . 

Întrucât întreţinerea corespunzătoare a spaţiilor verzi reprezintă o prioritate pentru 
administraţia publică locală a Sectorului 6, Consiliului Local al Sectorului 6 prin 
Administraţia Domeniului Public şi Administrare Urbană Sector 6 vor putea planifica şi 
efectua intervenţiile necesare asupra a spaţiilor verzi aferente Pasajului Basarab aflate în 
administrarea C.G.M.B. - Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, în 
conformitate cu solicitările transmise de către locuitorii Sectorului şi ţinând cont de 
prevederile Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 
intravilanul localităţilor. 

      Spaţiile verzi aferente Pasajului Basarab aflate în administrarea C.G.M.B. - 
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti vor fi administrate de Consiliul Local 
al Sectorului 6 doar pe perioada lucrărilor de amenajare/reamenajare urbanistică. 

      În conformitate cu prevederile art.81, alin.(2), lit.f) din Legea nr.215/2001: “ 
Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti exercită, în principal, următoarele 
atribuţii:f) administrează, în condiţiile legii, bunurile proprietate publică sau privată a 
municipiului, de pe raza sectorului, pe baza hotărârii Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti;”  
          Având în vedere cele menţionate şi prevederile art.81, alin.(3) din Legea 
nr.215/2001, propunem iniţierea unui proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii în 
administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, de către Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti, a spaţiilor verzi aferente Pasajului Basarab aflate în administrarea C.G.M.B. - 
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti în vederea  derulării de lucrări de 
amenajare/reamenajare urbanistică. 
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