MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
Nr.: 239/29.03.2017

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al
Sectorului 6, a terenului limitrof sediului Direcţiei Generale de Poliţie Locală
Sector 6 din şos. Orhideelor nr. 2D, sector 6, teren identificat conform Anexei

Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu şi
Registru Agricol din cadrul Direcţiei Tehnice a Direcţiei Generale Arhitect-Şef,
precum şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;
Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) lit. f) şi lit. j)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se solicită transmiterea în administrarea Consiliului Local al
Sectorului 6, a terenului limitrof sediului Direcţiei Generale de Poliţie Locală
Sector 6 din şos. Orhideelor nr. 2D, sector 6, teren identificat conform Anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Arhitect-Şef – Direcţia
Tehnică – Compartimentul Patrimoniu şi Registru Agricol şi Direcţia 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 Compartimentului Patrimoniu şi
Registru Agricol din cadrul Direcţiei Tehnice a Direcţiei Generale Arhitect-Şef;
Luând în considerare faptul că la nivelul Sectorului 6 al Municipiului
Bucureşti sunt înregistrate foarte multe solicitări ce ţin de atribuţiile şi competenţa
Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, solicitări a căror rezolvare ţine şi de
rapiditatea cu care organele abilitate se deplasează în teritoriu;
Ca urmare a celor prezentate mai sus, în scopul asigurării cadrului necesar
pentru soluţionarea cu prioritate a numeroaselor solicitări ale locuitorilor acestui
sector, supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul proiect de
hotărâre.

PRIMAR,
Gabriel Mutu

DIRECŢIA GENERALĂ ARHITECT ŞEF
DIRECŢIA TEHNICĂ
COMPARTIMENT PATRIMONIU ŞI REGISTRU AGRICOL

RAPORT DE SPECIALITATE
În exercitarea atribuţiilor conferite de lege, în baza prevederilor art. 45 alin. (1) şi
ale art. 81 alin. (2) lit. f) şi lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al
Sectorului 6 administrează, în condiţiile legii, bunurile proprietate publică sau privată a
municipiului, de pe raza sectorului 6, are iniţiativă şi hotărăşte în probleme de interes
local, asigură, potrivit competenţelor sale, finanţarea şi realizarea unor acţiuni, lucrări,
servicii sau proiecte de interes public local, potrivit legislaţiei în vigoare;
Având în vedere că la nivelul Direcţiei Generale a Poliţiei Locale Sector 6, cu
sediul în şos. Orhideelor nr. 2D, parcarea autovehiculelor din dotarea proprie, utilizate în
scopul desfăşurării în condiţii optime a activităţii acestei instituţii, este mai mult decât
insuficientă, considerăm necesară atribuirea terenului limitrof instituţiei, în vederea
satisfacerii nevoilor privind parcarea auto.
Faţă de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al
Sectorului 6 prezentul proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii în administrarea
Consiliului Local al Sectorului 6, a terenului limitrof sediului Direcţiei Generale a Poliţiei
Locale Sector 6 din şos. Orhideelor nr. 2D, sector 6, teren identificat conform Anexei
care face parte integrantă din prezentul proiect.
DIRECTOR EXECUTIV,

STELA -ELENA TOMOEA

