
 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                     PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                               AVIZEAZĂ 
S.T.: 558/11.09.2017                                                                                    pentru legalitate 
                                                                                                               Secretarul Sectorului 6, 
                                                                                                                     Demirel Spiridon 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti                        

nr. 193/31.08.2017 privind împuternicirea Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti de 
a semna PROTOCOL-ul DE COLABORARE “Regenerare urbană şi amenajare zonă de 

promenadă pe terenul adiacent Gării Cotroceni, zona Pasaj Lujerului şi teren aferent liniilor 
ferate”, încheiat cu Compania Naţională de Căi Ferate “CFR”-SA. prin Sucursala Regională de 

Căi Ferate Bucureşti 
 
         Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Direcţiei Generale 
Arhitect-Şef şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;        
         Văzând adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 35961/12.09.2017; 
         În temeiul art. 36 alin. (2), art. 45 alin. (2) lit. e) şi alin. (6) şi ale art. 81 alin. (2) lit.c) şi q) 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
        Consiliul Local al Sectorului 6, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

            Art. 1. Articolul 1 al H.C.L. Sector 6 nr. 193/31.08.2017 privind împuternicirea 
Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti de a semna PROTOCOL-ul DE 
COLABORARE “Regenerare urbană şi amenajare zonă de promenadă pe terenul adiacent Gării 
Cotroceni, zona Pasaj Lujerului şi teren aferent liniilor ferate”, încheiat cu Compania Naţională 
de Căi Ferate “CFR”-SA. prin Sucursala Regională de Căi Ferate Bucureşti se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
   “Art. 1. (1) Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să 
semneze PROTOCOL-ul DE COLABORARE “Regenerare urbană şi amenajare zonă de 
promenadă pe terenul adiacent Gării Cotroceni, zona Pasaj Lujerului şi teren aferent liniilor 
ferate”, încheiat cu Compania Naţională de Căi Ferate “CFR”-SA. prin Sucursala Regională de 
Căi Ferate Bucureşti. 
    (2) Prezenta hotărâre va intra în vigoare numai după obţinerea împuternicirii exprese a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti.” 

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 6 nr. 193/31.08.2017, rămân neschimbate. 
Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului 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. 

Văzând adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti                   

nr. 35961/12.09.2017, consider necesară modificarea H.C.L. Sector 6                   

nr. 193/31.08.2017 privind împuternicirea Primarului Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti de a semna PROTOCOL-ul DE COLABORARE “Regenerare urbană şi 

amenajare zonă de promenadă pe terenul adiacent Gării Cotroceni, zona Pasaj 

Lujerului şi teren aferent liniilor ferate”, încheiat cu Compania Naţională de Căi 

Ferate “CFR”-SA. prin Sucursala Regională de Căi Ferate Bucureşti. 

Ţinând cont de cele menţionate mai sus, supun spre dezbatere şi aprobare 

Consiliului Local al Sectorului 6, 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. 81, alin. (2), litera m), cu respectarea prevederilor literei c) şi q) ale 
aceluiaşi articol din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Ţinând cont de adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 
35961/12.09.2017, considerăm necesară modificarea H.C.L.S.6 nr. 193/31.08.2017 
privind împuternicirea Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti de a semna 
PROTOCOL-ul DE COLABORARE “Regenerare urbană şi amenajare zonă de 
promenadă pe terenul adiacent Gării Cotroceni, zona Pasaj Lujerului şi teren aferent 
liniilor ferate”, încheiat cu Compania Naţională de Căi Ferate “CFR”-SA. prin 
Sucursala Regională de Căi Ferate Bucureşti, în sensul că: 

La Art. 1 se va introduce un nou alineat, (2) în sensul că “prezenta hotărâre va 
intra în vigoare numai după obţinerea împuternicirii exprese a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti”. 

În scopul aducerii la îndeplinire a competenţelor ce-i revin Consiliului Local al 
Sectorului 6, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Local al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti nr. 193/31.08.2017 privind 
împuternicirea Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti de a semna 
PROTOCOL-ul DE COLABORARE “Regenerare urbană şi amenajare zonă de 
promenadă pe terenul adiacent Gării Cotroceni, zona Pasaj Lujerului şi teren aferent 
liniilor ferate”, încheiat cu Compania Naţională de Căi Ferate “CFR”-SA. prin 
Sucursala Regională de Căi Ferate Bucureşti. 

 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 
 

STELA-ELENA TOMOEA 


