MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
S.T. 64/11.02.2010

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
GHEORGHE FLORICICĂ

HOTĂRÂRE
privind solicitarea trecerii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 a unor
monumente istorice aflate în administrarea Consiliului General
al Municipiului Bucureşti
Având în vedere Expunerea de motive a grupului consilierilor locali ai P.N.L.,
Referatul de specialitate al Serviciului Patrimoniu;
Vazând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor
istorice, republicată;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1, art. 81 alin. 2 lit. m) şi art. 115 alin. 1, lit. b)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
Consiliul Local Sector 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti darea în
administrare a Consiliului Local Sector 6 a monumentelor istorice cuprinse în Anexa,
parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi Serviciul Patrimoniu vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sector 6.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Gheorghe Floricică

Nr.:
Data:

ANEXA
la H.C.L. S. 6 nr. /.02.2010

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cod LMI 2004

Denumire

Adresă

B-III-m-B-19988
B-III-m-B-19972
B-III-m-B-19973
B-III-m-B-19974
B-III-m-B-19975
B-III-m-B-19977

Şos. Giuleşti nr. 16, sector 6
Şos. Cotroceni f.n. sector 6
Şos. Cotroceni 62 sector 6, în Grădina Botanică
Şos. Cotroceni 62 sector 6 în Grădina Botanică
Şos. Cotroceni 62 sector 6 în Grădina Botanică
Şos. Cotroceni 62 sector 6 în Grădina Botanică

7.

B-III-m-B-20010

8.
9.
10.

B-III-m-B-20011
B-III-m-B-20012
B-III-m-B-20061

11.

B-IV-m-B-20080

12.

B-IV-m-B-20081

13.

B-IV-m-B-20082

Două statui "Muncitori"
Monumentul infanteristului 1916-1918
Bustul dr. D. Grecescu
Bustul prof. D. Brândză (1)
Bustul prof. D. Brândză (2)
Placă marcând revoluţia lui Tudor
Vladimirescu
Monumentul eroilor din arma geniului –
Leul
Monumentul lui Panait Donici
Obelisc George Caranda
Monumentul eroilor căzuţi în primul
război mondial
Complex funerar: osuar şi morminte
individuale, cimitirul eroilor cazuţi în
primul război mondial
Mormântul eroilor ucişi la 8 noiembrie
1945
Mormântul lui Nicolae Tonitza

Bd. Maniu Iuliu f.n., colţ cu Bd. Geniului sector 6
Bd. Maniu Iuliu 1 -3 sector 6
Bd. Maniu Iuliu 1 -3 sector 6
Bd. Uverturii f.n. sector 6 la intersecţia cu str.
Dealul Ţugulea
Bd. Ghencea 20 sector 6 Cimitirul Ghencea Militar
Bd. Ghencea 20 sector 6 Cimitirul Ghencea
Militar, fig U bis
Bd. Ghencea 20 sector 6 Cimitirul Ghencea
Militar, fig 1

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

EXPUNERE DE MOTIVE

Grupul consilierilor locali al Partidului National Liberal, consecventi fiind programului
de guvernare locala propus in timpul campaniei pentru alegerile locale, considera oportuna si
necesara valorificarea patrimoniului arhitectural si istoric al sectorului 6.
Regimul juridic general al monumentelor istorice este dat de Legea nr. 422 din
18/07/2001, republicată. Prin Ordinul nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor
istorice, actualizată, emis de Ministerul Culturii şi Cultelor, a fost publicată lista monumentelor
istorice aflate în patrimoniul cultural naţional din mediul urban şi rural precum şi în patrimoniul
cultural local din mediul urban.
Obiectivele istorice şi culturale aflate în patrimoniul Municipiului Bucureşti reprezintă
unul dintre elementele definitorii ale identităţii noastre. Teritoriul geografic ocupat de sectorul
6, prin particularitatea aşezării sale (este singurul sector al Municipiului Bucureşti care nu
ajunge până în zona centrală) are extrem de puţine obiective pe lista menţionată mai sus. Şi din
acest motiv, puţinele monumente pe care le avem sunt foarte valoroase şi prezintă o importanţă
specială pentru sectorul 6.
Unul dintre obiectivele urmărite de prezenta iniţiativă, alături de accentuarea şi
valorificarea elementelor de identitate, este creşterea potenţialului turistic. Din acest punct de
vedere, dezvoltarea turismului cultural impune rezolvarea problemelor legate de infrastructura
de acces la obiectivele turistice – învechită şi insuficientă, lipsa spaţiilor de parcare dotate cu
puncte de informare şi promovare a obiectivului turistic cultural, lipsa amenajărilor în punctele
de belvedere pentru monumente istorice, lipsa unor dotări specifice pentru aceste obiective.
Turismul cultural reprezintă unul dintre domeniile importante ale turismului, situându-se
atât înaintea pieţelor tradiţionale cât şi a altor nişe turistice, cum ar fi artele. Cercetările au
indicat că turiştii care practică turismul cultural cheltuiesc cu 38 % mai mult pe zi şi au o durată
a sejurului cu 34% mai lungă decât turiştii care practică forme tradiţionale de turism .
Pentru România este deosebit de important să se conserve ceea ce a rămas din moştenirea
culturală a diferitelor regiuni ale ţării, care au fost grav afectate în timp. Ne referim aici la
clădiri istorice, monumente, lucrări istorice de artă. Aceste iniţiative de conservare culturală,
trebuie să vină mai ales din partea autorităţilor locale. Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aşa
cum am arătat mai devreme, are un interes particular.
Cu toate acestea, în practică, se constată că marea majoritate a monumentelor şi
obiectivelor istorice aflate pe teritoriul administrativ al sectorului 6 sunt degradate şi complet
nepuse în valoare. Este imposibil să acorzi respectul cuvenit şi să valorifici potenţialul oferit de
monumente precum Complexul funerar dedicat eroilor cazuţi în primul război mondial, din

Bulevardul Ghencea atâta timp cât ele stau ascunse, neştiute, nemarcate, suferind o degradare
continuă şi din ce în ce mai accentuată. În oricare circuit turistic al oraşului constatăm că nu este
măcar menţionat vreun obiectiv din sectorul 6. În acest fel, identitatea actuală a sectorului
nostru se confundă cu cea a marilor complexe comerciale.
Pentru schimbarea acestei stări de fapt, având în vedere principiul descentralizării,
considerăm că obiectivele prezentate în tabelul de mai jos pot beneficia de o mai bună
administrare şi punere în valoare prin trecerea lor în subordinea Consiliului Local Sector 6:

Nr.
crt.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Cod LMI 2004

Denumire

Adresă

B-III-m-B-19988
B-III-m-B-19972
B-III-m-B-19973
B-III-m-B-19974
B-III-m-B-19975
B-III-m-B-19977

Şos. Giuleşti nr. 16, sector 6
Şos. Cotroceni f.n. sector 6
Şos. Cotroceni 62 sector 6, în Grădina Botanică
Şos. Cotroceni 62 sector 6 în Grădina Botanică
Şos. Cotroceni 62 sector 6 în Grădina Botanică
Şos. Cotroceni 62 sector 6 în Grădina Botanică

20.

B-III-m-B-20010

21.
22.
23.

B-III-m-B-20011
B-III-m-B-20012
B-III-m-B-20061

24.

B-IV-m-B-20080

25.

B-IV-m-B-20081

26.

B-IV-m-B-20082

Două statui "Muncitori"
Monumentul infanteristului 1916-1918
Bustul dr. D. Grecescu
Bustul prof. D. Brândză (1)
Bustul prof. D. Brândză (2)
Placă marcând revoluţia lui Tudor
Vladimirescu
Monumentul eroilor din arma geniului –
Leul
Monumentul lui Panait Donici
Obelisc George Caranda
Monumentul eroilor căzuţi în primul
război mondial
Complex funerar: osuar şi morminte
individuale, cimitirul eroilor cazuţi în
primul război mondial
Mormântul eroilor ucişi la 8 noiembrie
1945
Mormântul lui Nicolae Tonitza

Bd. Maniu Iuliu f.n., colţ cu Bd. Geniului sector 6
Bd. Maniu Iuliu 1 -3 sector 6
Bd. Maniu Iuliu 1 -3 sector 6
Bd. Uverturii f.n. sector 6 la intersecţia cu str.
Dealul Ţugulea
Bd. Ghencea 20 sector 6 Cimitirul Ghencea Militar
Bd. Ghencea 20 sector 6 Cimitirul Ghencea
Militar, fig U bis
Bd. Ghencea 20 sector 6 Cimitirul Ghencea
Militar, fig 1

Ţinând cont de caracterul limitat al resurselor financiare, inclusiv al celor aflate la
dispoziţia Consiliului Local sector 6, pentru investiţiile necesare se are în vedere accesarea unor
surse externe.
Având în vedere cele expuse înaintăm spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6
proiectul de hotărâre „privind solicitarea trecerii în administrarea Consiliului Local al Sectorului
6 a unor monumente istorice aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului
Bucureşti”.
Demirel SPIRIDON

...............................

Sorin DINA

...............................

Manuel AVRAMESCU

...............................

Paul CURSARU

...............................

Conona PETRESCU

...............................

RAPORT DE SPECIALITATE

Legea privind protejarea monumentelor istorice (nr. 422 din 18/07/2001 republicată),
stabileşte prin articolele 6 şi 7 responsabilităţile autorităţilor locale în ceea ce priveşte „paza,
întreţinerea, conservarea, consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare prin mijloace adecvate
a monumentelor istorice”.
Din lista oficială a monumentelor istorice aflate în patrimoniul cultural naţional din
mediul urban şi rural precum şi în patrimoniul cultural local din mediul urban (identificate
conform Ordinului nr. 2314/2004 emis de Ministerul Culturii şi Cultelor) au fost identificate o
serie de 26 de obiective ce prezintă interes din punct de vedere cultural, turistic şi istoric:
Nr.
crt.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Cod LMI 2004

Denumire

Adresă

B-III-m-B-19988
B-III-m-B-19972
B-III-m-B-19973
B-III-m-B-19974
B-III-m-B-19975
B-III-m-B-19977

Şos. Giuleşti nr. 16, sector 6
Şos. Cotroceni f.n. sector 6
Şos. Cotroceni 62 sector 6, în Grădina Botanică
Şos. Cotroceni 62 sector 6 în Grădina Botanică
Şos. Cotroceni 62 sector 6 în Grădina Botanică
Şos. Cotroceni 62 sector 6 în Grădina Botanică

33.

B-III-m-B-20010

34.
35.
36.

B-III-m-B-20011
B-III-m-B-20012
B-III-m-B-20061

37.

B-IV-m-B-20080

38.

B-IV-m-B-20081

39.

B-IV-m-B-20082

Două statui "Muncitori"
Monumentul infanteristului 1916-1918
Bustul dr. D. Grecescu
Bustul prof. D. Brândză (1)
Bustul prof. D. Brândză (2)
Placă marcând revoluţia lui Tudor
Vladimirescu
Monumentul eroilor din arma geniului –
Leul
Monumentul lui Panait Donici
Obelisc George Caranda
Monumentul eroilor căzuţi în primul
război mondial
Complex funerar: osuar şi morminte
individuale, cimitirul eroilor cazuţi în
primul război mondial
Mormântul eroilor ucişi la 8 noiembrie
1945
Mormântul lui Nicolae Tonitza

Bd. Maniu Iuliu f.n., colţ cu Bd. Geniului sector 6
Bd. Maniu Iuliu 1 -3 sector 6
Bd. Maniu Iuliu 1 -3 sector 6
Bd. Uverturii f.n. sector 6 la intersecţia cu str.
Dealul Ţugulea
Bd. Ghencea 20 sector 6 Cimitirul Ghencea Militar
Bd. Ghencea 20 sector 6 Cimitirul Ghencea
Militar, fig U bis
Bd. Ghencea 20 sector 6 Cimitirul Ghencea
Militar, fig 1

Având în vedere:
-

numărul mic de monumente istorice, aflate pe lista oficială a Ministerului Culturii şi pe
teritoriul sectorului 6;

-

interesul mult mai mare al autorităţilor locale şi centrale pentru obiectivele aflate în zona
centrală a Municipiului Bucureşti;

-

permanenta subfinanţare a acţiunilor de pază, întreţinere, conservare, consolidare,
restaurare şi punere în valoare a monumentelor şi obiectivelor istorice;

-

interesul legitim al autorităţilor locale din Sectorul 6 în ceea ce priveşte conservarea şi
valorificarea oricărui potenţial local;

-

starea de degradare evidentă a majorităţii obiectivelor identificate

înaintăm spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 proiectul de hotărâre privind
“solicitarea trecerii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 a unor monumente

istorice aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti”.

SERVICIUL PATRIMONIU
STELA TOMOEA

