
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                             PROIECT                          
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                     AVIZEAZĂ                          
S.T.: 216/16.03.2017                     pentru legalitate 
                                     Secretarul Sectorului 6, 
                                         Demirel Spiridon  

HOTĂRÂRE 
privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a emiterii 

unei hotărâri prin care se aprobă transmiterea Lacului Drumul Taberei din 
administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti,  

în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin 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 avizele Comisiilor de specialitate nr. 5 şi nr. 6 ale 
Consiliului Local Sector 6; 
 Ţinând cont de prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind 
bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare şi ale       
art. 867-870 din Codul Civil; 

În temeiul art. 45 alin. 3 şi art. 81 alin. 2 lit. f) şi alin. 3 din Legea              
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
         Consiliul Local al Sectorului 6, 
 
 HOTĂRĂŞTE:  
 
 Art. 1: Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti emiterea 
unei hotărâri prin care se aprobă transmiterea Lacului Drumul Taberei, având 
datele de identificare înscrise în Anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, din administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, 
în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Administraţia Domeniului Public 
şi Dezvoltare Urbană Sector 6. 

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 
 
 
 

Ţinând seama de art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, domeniul public al 

comunelor, al oraşelor şi al municipiilor este alcătuit din bunurile prevăzute la    

pct. III din anexă şi din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca 

atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz 

sau de interes public naţional ori judeţean. 

Domeniul public local al comunelor, oraşelor şi municipiilor este alcătuit şi 

din lacurile şi plajele care nu sunt declarate de interes public naţional sau judeţean. 

Apreciind ca oportun Raportul de Specialitate întocmit de Administraţia 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, în temeiul dispoziţiilor art. 81 

alin. 2 lit. f) şi alin. 3 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al 

Sectorului 6 proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti a emiterii  unei hotărâri prin care se aprobă transmiterea 

Lacului Drumul Taberei, având datele de identificare înscrise în Anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Administraţiei Lacuri, 

Parcuri şi Agrement Bucureşti, în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin 

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6. 

 

 

PRIMAR,  

Gabriel Mutu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

  
Pentru a păstra identitatea Sectorului 6, viitoarele proiecte de sistematizare urmează să 

îmbine în mod armonios tradiţia urbanistică, incluzând reperele de patrimoniu ale Sectorului, cu 
cerinţele moderne ale Bucureştiului. În acelaşi plan de priorităţi sunt înscrise şi problemele de 
protecţie a mediului, în conformitate cu standardele europene, amenajarea şi întreţinerea a noi 
spaţii verzi şi crearea locurilor de joacă pentru copii şi a spaţiilor de recreere pentru toţi cetăţenii 
Sectorului 6 Bucureşti. 

Proiectul de act normativ privind transmiterea Lacului Drumul Taberei din administrarea 
Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti în administrarea Consiliului Local Sector 6 
prin Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, va crea cadrul legal 
necesar demarării unor proiecte necesare reabilitării, modernizării şi utilizării lor în folosul 
comunităţii locale pentru crearea unor condiţii mai bune şi o dezvoltare durabilă a Sectorului 6 şi 
a zonei. 

Ţinând seama de art.3, alin.(4) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările şi completările ulterioare, domeniul public al comunelor, al oraşelor şi 
al municipiilor este alcatuit din bunurile prevazute la pct. III din anexa şi din alte bunuri de uz 
sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt 
declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional ori judeţean. 

Domeniul public local al comunelor, oraşelor şi municipiilor este alcatuit şi din lacurile 
şi plajele care nu sunt declarate de interes public naţional sau judeţean. 

Având în vedere art.81, alin.(2), lit.f din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 
locale care prevede că : “Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti exercită, în 
principal, următoarele atribuţii:............ f) administrează, în condiţiile legii, bunurile proprietate 
publică sau privată a municipiului, de pe raza sectorului, pe baza hotărârii Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti;” 

Faţă de cele prezentate mai sus supunem Consiliului Local Sector 6 aprobarea proiectului 
de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a emiterii  unei 
hotărâri prin care se aprobă transmiterea transmiterea Lacului Drumul Taberei, având datele de 
identificare înscrise în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre,  din administrarea 
Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti în administrarea Consiliului Local Sector 6 
prin Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6. 

 
 

DIRECTOR GENERAL 
 

CRISTIAN TUDOR 
 


