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PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
privind împuternicirea Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti de a semna
PROTOCOL-ul DE COLABORARE cu Regia Autonomă de Transport Bucureşti având ca
obiect inierbarea liniilor de tramvai, prevăzute în Anexă şi montarea unor sisteme de irigaţii
necesare întreţinerii acestui spaţiu verde.

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Direcţiei
Generale Arhitect-Şef şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;
Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al Sectorului 6;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
actualizată;
În temeiul art. 36 alin. (2), art. 45, alin. (6) şi ale art. 81 alin. (2), litera m) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să semneze
PROTOCOL.ul DE COLABORARE cu Regia Autonomă de Transport Bucureşti având ca
obiect inierbarea liniilor de tramvai, prevăzute în Anexă şi montarea unor sisteme de irigaţii
necesare întreţinerii acestui spaţiu verde.
Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Arhitect Şef şi Direcţia de Investiţii
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:

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul
Direcţiei Generale Arhitect-Şef;
În contextul creat de provocările societăţii moderne, viaţa normală presupune o
strânsă relaţie cu mediul înconjurător, fapt ce a dus la demararea unei adevărate
campanii pentru valorificarea potenţialului existent al tuturor zonelor aflate pe raza
administrativ-teritorială a sectorului 6, care pot fi transformate în spaţii verzi, în
special în zonele urbane cele mai aglomerate;
Cum la nivelul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti există o preocupare
continuă atât pentru protejarea mediului, cât şi pentru crearea unui cadru ambiental
sănătos şi plăcut locuitorilor săi, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR,
Gabriel Mutu

DIRECŢIA GENERALĂ ARHITECT ŞEF
DIRECŢIA TEHNICĂ

RAPORT DE SPECIALITATE
Consiliul Local Sector 6 al Municipiului Bucureşti este autoritatea administraţiei
publice locale constituită la nivel de sector, în vederea realizării serviciilor publice de
interes local şi care contribuie la punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a
tuturor resurselor disponibile aflate pe raza administrativ-teritorială, acţionează pentru
protecţia şi refacerea mediului, în scopul creşterii calităţii vieţii, în conformitate cu
prevederile art. 36, alin. (6) şi ale art. 81, alin. (2), litera m) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Autorităţilor administraţiei publice locale le este recunoscută, în cadrul legii,
capacitatea deplină de a-şi exercita iniţiativa în toate domeniile ce nu sunt excluse din
cadrul competenţelor lor, sau care nu sunt atribuite unei alte autorităţi.
În contextul creat de provocările societăţii moderne, viaţa normală presupune o
strânsă relaţie cu mediul înconjurător, astfel că problemele de gestionare a spaţiului
verde ţin de contemporaneitate, iar în lipsa unor măsuri ferme, aplicate cu prioritate,
efectele produse de insuficienţa acută a spaţiilor verzi urbane tind să se agraveze pe zi
ce trece.
La nivelul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti există o preocupare continuă
atât pentru protejarea mediului, cât şi pentru crearea unui cadru ambiental sănătos şi
plăcut locuitorilor săi, fapt ce a dus la demararea unei adevărate campanii pentru
valorificarea potenţialului existent al tuturor zonelor aflate pe raza administrativteritorială a sectorului 6, care pot fi transformate în spaţii verzi, în special în zonele
urbane cele mai aglomerate.
Pentru ca aceste zone să fie amenajate şi redate ca spaţii verzi locuitorilor
sectorului şi nu numai, se impune demararea unor proiecte de investiţii în scopul
realizării acestor obiective, astfel că, în scopul aducerii la îndeplinire a competenţelor
ce-i revin Consiliului Local al Sectorului 6, propun spre aprobare proiectul de hotărâre
privind împuternicirea Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti de a semna
PROTOCOL.ul DE COLABORARE cu Regia Autonomă de Transport Bucureşti având
ca obiect inierbarea liniilor de tramvai, prevăzute în Anexă şi montarea unor sisteme de
irigaţii necesare întreţinerii acestui spaţiu verde.

DIRECTOR EXECUTIV,

STELA-ELENA TOMOEA

