
 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                  PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                   AVIZEAZĂ 
Nr.: 523/24.08.2017                                                                                           pentru legalitate 
                                                                                                                  Secretarul Sectorului 6, 
                                                                                                                            Demirel Spiridon 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite în 
administrarea Consiliului Local Sector 6 terenul identificat conform planului Anexă, situat în 

Bd. Timişoara nr. 10 (10-12), sector 6, Bucureşti, pentru amenajarea unei zone verzi cu 
destinaţia de agrement 

 

 
Având în vedere Raportul de specialitate al  Direcţiei Tehnice din cadrul Direcţiei 

Generale Arhitect-Şef, precum şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 
Văzând rapoartul  Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local      Sector 6;  
 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi al art. 81 alin. (2) lit. f) şi lit. k) din Legea     

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;  
  Consiliul Local al Sectorului 6, 
 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a 
transmite în administrarea Consiliului Local Sector 6, terenul identificat conform planului 
Anexă, situat în Bd. Timişoara nr. 10 (10-12), sector 6, Bucureşti, pentru amenajarea unei zone 
verzi cu destinaţia de agrement.  

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Tehnică din cadrul Direcţiei Generale 
Arhitect-Şef şi Departamentele de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri, conform competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă 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;  

Având în vedere faptul că este deosebit de important să acţionăm atât 

pentru protejarea mediului, cât şi pentru crearea unui cadru ambiental 

sănătos şi plăcut oameniilor care locuiesc în zonele urbane şi că spaţiile 

verzi susţin sistemele urbane din punct de vedere social şi ecologic; 

Ţinând cont de faptul că la nivelul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti se manifestă o preocupare continuă pentru diminuarea stresului 

vieţii urbane, supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul 

proiect de hotărâre.  

 

 

 

 

 

 

   

PRIMAR, 

 

Gabriel Mutu 

 

 

 

 

 



DIRECŢIA GENERALĂ ARHITECT ŞEF               
DIRECŢIA TEHNICĂ                                                                               
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
           În exercitarea atribuţiilor conferite de lege, în baza prevederilor art. 45 alin. (3) şi 

ale art. 81 alin. (2), lit. f) şi k) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, Consiliul Local Sector 6 are iniţiativă şi hotărăşte în probleme de interes 

local, administrează, în condiţiile legii, bunurile proprietate publică sau privată ale 

municipiului, de pe raza sectorului, contribuie la organizarea activităţilor culturale, 

artistice, sportive şi de agrement, potrivit legislaţiei în vigoare;                                              

         În contextul creat de provocările societăţii moderne, pentru ca oraşul nostru, 

capitala României, să figureze distinct pe harta metropolelor europene moderne, 

civilizate, organizarea şi gestionarea sectoarelor trebuie sa fie gândită şi planificată în 

perspectivă, pentru a putea contracara eficient influenţele negative ale dezvoltării socio-

economice asupra mediului, prin raportarea permanentă la măsuri ecologice sustenabile, 

adaptate permanent dinamicii urbane.  

            Astăzi este deosebit de important să acţionăm atât pentru protejarea mediului, cât 

şi pentru crearea unui cadru ambiental sănătos şi plăcut oameniilor care locuiesc în 

zonele urbane, astfel că scopul spaţiilor verzi este de-a armoniza peisajele artificiale cu 

cele naturale, prin interpunerea vegetaţiei, în vederea realizării ambianţei favorabile 

desfăşurării multiplelor activităţi sociale cât şi a sănătăţii populaţiei.               

 Faţă de cele prezentate mai sus, supunem aprobării Consiliului Local al Sectorului 

6 al Municipiului Bucureşti prezentul proiect de hotărâre privind solicitarea către 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite în administrarea Consiliului 

Local al Sectorului 6 terenul identificat conform planului Anexă , situat în Bd. Timişoara 

nr. 10 (10-12), sector 6, Bucureşti, pentru amenajarea unei zone verzi cu destinaţia de 

agrement.  

 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 
 

STELA -ELENA TOMOEA 


