
MUNICIPIUL BUCUREŞTI        PROIECT 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  6                               AVIZEAZĂ 
S.T.: 502/08.08.2017              pentru legalitate 
                     Secretarul Sectorului 6, 
                           Demirel Spiridon
                     

HOTĂRÂRE  
privind  amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi aflate pe domeniul public aferent 

blocurilor de locuinţe de pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 6 al 
Municipiului Bucureşti de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare 

Urbană Sector 6 
             
 

Având în vedere Raportul de Specialitate al Administraţiei Domeniului Public 
şi Dezvoltare Urbană Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 
 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 5 şi nr. 6 ale 
Consiliului Local Sector 6; 
 Luând în considerare prevederile:   

- Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 
intravilanul localităţilor,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
            - O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin              
Legea nr. 3/2003, precum şi ale H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea            
reglementărilor – cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002; 
 - O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, 
actualizată; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. m) din Legea       
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 Consiliul Local al Sectorului 6, 
                                                                    

HOTĂRĂŞTE : 
 
              Art. 1. Amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi aflate pe domeniul public 
aferent blocurilor de locuinţe de pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 6 al 
Municipiului Bucureşti vor fi realizate de către Administraţia Domeniului Public şi 
Dezvoltare Urbană Sector 6 în urma solicitărilor Asociaţiilor de Proprietari/Locatari. 

Art. 2. (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 
Nr.: 
Data: 



 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Văzând Raportul de specialitate întocmit de către Administraţia Domeniului 

Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6; 

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor – republicată,                  

cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.G. nr. 21/2002 privind 

gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, actualizată; 

Ţinând cont de dispoziţiile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 

interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003, precum şi ale H.G. nr. 955/2004 

pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002; 

Luând în considerare atât legislaţia, cât şi numeroasele solicitări din partea 

Asociaţiilor de Proprietari/Locatari, se impune necesitatea adoptării unor măsuri în 

vederea protejării, menţinerii şi păstrării permanente a unui climat urban civilizat 

în toate zonele Sectorului 6, cu convingerea că în acest fel se va reuşi realizarea 

unei colaborări între mecanismele administrative ale sectorului şi comunitatea 

locală, în ceea ce priveşte amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi. 

Faţă de considerentele sus menţionate, supun Consiliului Local Sector 6 

spre dezbatere şi adoptare, prezentul proiect  de hotărâre privind  amenajarea şi 

întreţinerea spaţiilor verzi aflate pe domeniul public aferent blocurilor de locuinţe 

de pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti de 

către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6. 

 

 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 
Având în vedere prevederile art.8, alin.(1) din Legea nr.24/2007 privind 

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane : ‘’Administrarea 
spaţiilor verzi proprietate publică este exercitată de autorităţile administraţiei publice 
locale şi de alte organe împuternicite în acest scop.”  

 În conformitate cu dispoziţiile O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor 
urbane şi rurale, actualizată; 

Ţinând cont de dispoziţiile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, 
aprobată prin Legea nr. 3/2003, precum şi ale H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea 
reglementarilor – cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002; 
 Cu toţii preferăm oraşele prospere dar curate, aerisite, cu multe spaţii verzi şi 
zgomot redus, iar dreptul la un mediu sănătos e chiar expres proclamat în Constituţie. 

Afirmăm că dreptul la un mediu ambiant sănătos depoluat fizic şi moral este un 
drept elementar al fiecăruia dintre noi. Legislaţia garantează respectarea acestui drept. 
Dreptul la un mediu sănătos nu trebuie doar afirmat, ci întărit cu măsuri practice care să 
ofere cetaţeanului siguranţă şi încredere.  

Luând în considerare atât legislaţia, cât şi numeroasele solicitări din partea 
Asociaţiilor de Proprietari/Locatari Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare 
Urbană Sector 6, pe lângă activităţile permanente şi prioritare, care constau în principal 
în realizarea întreţinerii, amenajării şi administrarea zonelor verzi din cadrul parcurilor, 
scuarurilor, precum şi a zonelor de vegetaţie din aliniamentele stradale, este disponibilă 
să ofere sprijin prin programe periodice de amenajare şi acţiuni de întreţinere a 
vegetaţiei în spaţiile verzi adiacente blocurilor de locuinţe, pentru redarea unui aspect 
civilizat. 

Faţă de cele prezentate mai sus supunem Consiliului Local Sector 6 aprobarea 
proiectului de hotărâre privind amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi aferente 
blocurilor de locuinţe de pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 6 al Municipiului 
Bucureşti de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6. 
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