MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6

PROIECT
AVIZEAZĂ,
pentru legalitate,
Secretarul Sectorului 6,
Gheorghe Floricică

HOTĂRÂRE
privind împuternicirea Centrului Cultural European Sector 6 în vederea
efectuării demersurilor necesare preluării în administrarea Consiliului
Local al Sectorului 6 a Cinematografului Favorit

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de
specialitate al Centrului Cultural European Sector 6;
Văzând Raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6;
Ţinând cont de prevederile Contractului de Comodat nr. 39/01.03.2010, încheiat
între R.A.D.E.F. “România Film” şi Primăria Sectorului 6;
În baza Legii nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind
cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea
O.G. nr. 39/2005;
În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local Sector 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se împuterniceşte Centrul Cultural Sector 6 în vederea efectuării
demersurilor necesare preluării în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 a
Cinematografului Favorit, situat în Bucureşti, Drumul Taberei nr. 24A, Sector 6, în
suprafaţă construită de 1221 m.p., suprafaţă desfăşurată de 1810 m.p. şi suprafaţă de
teren de 1440 m.p..
Art. 2. Primarul Sectorului 6, Centrul Cultural European Sector 6 şi serviciile
implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sector 6.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Gheorghe Floricică

Nr.:
Data:

CENTRUL CULTURAL EUROPEAN SECTOR 6

RAPORT DE SPECIALITATE
Având în vedere lipsa de mijloace financiare, care a determinat ca numeroase aşezãminte
culturale sã nu îşi mai poatã desfãşura activitatea, deoarece sediile acestora şi-au schimbat
destinaţia ori s-au degradat în asemenea mãsurã încât sunt total inadecvate activitãţilor
culturale, în considerarea necesitãţii de a adopta o serie de mãsuri în scopul revitalizãrii şi
modernizãrii vieţii culturale la nivel local, prin trecerea unor cinematografe din administrarea
R.A.D.E.F. "România Film" în domeniul public la nivel administrativ-teritorial şi în
administrarea consiliilor locale pentru utilizarea respectivelor spaţii ca sedii ale unor instituţii de
spectacole şi concerte, cinematografe ori aşezãminte culturale.
Ţinând cont de necesitatea luării unor măsuri în ceea ce priveşte dezvoltarea unor
programe şi proiecte culturale, în vederea conservării valorilor morale, artistice, precum şi
stimularea creativităţii şi talentului, dezvoltarea schimburilor culturale pe plan naţional şi
internaţional, solicităm împuternicirea Centrului Cultural European Sector 6 să efectueze toate
demersurile necesare în vederea preluării în administrare a Cinematografului Favorit, situat în
Bucureşti, Drumul Taberei nr.24A, sector 6, în suprafaţă construită de 1221mp., suprafaţă
desfăşurată de 1810 mp. şi suprafaţă de teren de 1440 mp.
Menţionăm că până în prezent Centrul Cultural European a iniţiat demersurile preliminare
preluării Cinematografului Favorit, concretizate prin încheierea Contractului de Comodat nr.
39/01.03.2010, contract încheiat între R.A.D.E.F. “România Film”, reprezentată legal prin Dl.
Marius Cristian Iuraşcu – Director General şi Primăria Sectorului 6, reprezentată legal prin Dl.
Cristian Constantin Poteraş – Primar. Contractul de comodat este

neaplicabil în prezent

deoarece nu s-a realizat de către R.A.D.E.F. “România Film” predarea Cinematografului
Favorit.
În scopul celor prezentate mai sus şi a urgentării demersurilor necesare preluării
Cinematografului Favorit supunem aprobării Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul proiect
de hotărâre.

DIRECTOR
RADU PETRE

EXPUNERE DE MOTIVE

Văzând Raportul de specialitate al Centrului Cultural European Sector 6 prin care se
solicită împuternicirea acestuia să efectueze toate demersurile necesare în vederea
preluării în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 a Cinematografului Favorit,
situat în Bucureşti, Drumul Taberei nr. 24A, Sector 6, în suprafaţă construită de
1221 m.p., suprafaţă desfăşurată de 1810 m.p. şi suprafaţă de teren de 1440 m.p.;
Ţinând cont de necesitatea luării unor măsuri în ceea ce priveşte dezvoltarea unor
programe şi proiecte culturale, în vederea conservării valorilor morale, artistice, precum
şi stimularea creativităţii şi talentului, dezvoltarea schimburilor culturale pe plan naţional
şi internaţional, supunem spre aprobare plenului Consiliului Local al Sectorului 6
prezentul Proiect de hotărâre privind împuternicirea Centrului Cultural European
Sector 6 în vederea efectuării demersurilor necesare preluării în administrarea Consiliului
Local al Sectorului 6 a Cinematografului Favorit.

PRIMAR,
CRISTIAN CONSTANTIN POTERAŞ

