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Avândînvedere:
- Legeanr.152/1998priv
ivindînfiinţareaAgenţieiNaţionalepentruLocuinţee,
cu
modificărileşicomplettărileulterioare;
- HotărâreaGuvernului
rnuluinr.
962/2001
privindaprobareaNorm
melormetodologicepentrupunereaînaplicare
a
prevederilorLegiinr..
152
din
15
iulie
1998
privindînfiinţareaAgeenţieiNaţionalepentruLocuinţe,
cu
modificărileşicomplettărileulterioare;
- Legeanr. 114/1996 -L
Legealocuinţei, cu modificărileşicompletărileulter
erioare;
- OrdonanţaGuvernulu
rnuluinr.40/1999privindprotecţiachiriaşilorşistabili
bilireachirieipentr
uspaţiilecu destinaţia
ţia dde locuinţe;
- Legeanr. 230/2007
007 privindinfiinţarea, organizareaşifuncţionareaas
areaasociaţiilor de
proprietari;
- Legea nr. 61/1991pr
privindsancţionareafaptelor de încălcare a unor
un
norme de
convieţuiresocială,
lă,
a
ordiniişiliniştiipublice,
republ
republicată,
cu
modificărileşicomplettărileulterioare ;
- OrdinulMinisteruluiS
ruluiSănătaţiinr. 536/1997pentruaprobareaNormelor
rmelor de igienăşi a
recomandărilorprivindm
rivindmediul de viaţă al populaţiei.
- OrdinulNr. 29/N
9/N din 23 decembrie 1993pentruaprobare
robareanormativuluicadruprivindcontorizar
torizareaapeişi
a
energieitermice
la
populaţie,
instituţiipubliceşiagenţi
iagenţieconomici;
- Adresa A.N.R.S.C.
.C. nr
nr. 400745/28.01.2016;
- Legeanr. 52/2003privi
privindtransparenţadecizionalăînadministraţiapublică
publică;
Ţinândcont de faptulcă::
- încartierul“ Constantin
stantinBrancuşi “esteînfiinţată o singurăasociaţie
ie de propietari,
estenecesarăexistenţaunuicadru
dru
legal
clarşi
transparent
care
car
săpoată
fiaplicabiltuturorchiriaşilorşipropr
proprietarilor din cartier;
- încadrulcondominiilor,
ilor, lo
locuitulîncomun a maimultorzeci de persoane,
ane, aaduceîn contact
personalităţi cu temperamente,
mente, atitudinişicaracterediferite. Acesteatrebuiea
ebuiearmonizate de
aşanaturăîncâtsăexiste un echilibru
hilibru care să nu degenerezeînconflicteşiconfruntări.
ntări.
- regulile de convieţuiretre
uiretrebuierespectate de toatălumea, stăînputereaadmin
aadministraţiei locale
săiatoatemăsurilepentrucreareacon
reacondiţiilornecesareunuitraicivilizat,
decent,
pentruprotecţiamediuluiînconjurăt
njurătorînscopulcreşteriicalităţiivieţii,
asigurareaşiapărareaordiniipublice
ublice,
respectareadrepturilorşilibertăţilorfundam
undamentale
ale
cetăţenilor.

- scopul principal al regulilorinstituiteprinregulamentesteacela de a menţinegradul de
confortşicalitateexistenteîncondominiu. Acestapriveşteatâtutilizareaspaţiilorcomune, câtşi a
celor de locuit, astfel cum acesteasunt definite în“Regulamentul de convieţuireîncondominiu al
locatarilor/proprietarilor care beneficiază de unităţi locative aflateînadministrareaConsiliului
Local Sector 6 prinDirecţia de Administrare a FonduluiLocativ Sector 6”.
- Direcţia de Administrare a FonduluiLocativ Sector 6 are înadministrareimobilele din
Cartierul Constantin BrâncuşiZonele ,, A”şi,,C”şiAnsamblul,, DealulŢugulea”, cu un număr de
1784 unităţi locative. În conformitateart. 34. lit. “c” din Legeanr. 114/1996-Legealocuinţei cu
modificărileşicompletărileulterioare, unadintreobligaţiilecelor
care
administreazăeste
“asigurareacunoaşteriişirespectăriiregulilor de locuitîncomun;”
Faţă decele de maisus, susţinemşisupunemspreaprobareplenuluiConsiliului Local al
Sectorului
6
proiectul
de
hotărâreprivindaprobareaRegulamentului
de
convieţuireîncondominiu al locatarilor/proprietarilor care beneficiază de unităţi locative
aflateînadministrareaConsiliului Local Sector 6 prinDirecţia de Administrare a
FonduluiLocativ Sector 6”;

Director General,
Alin Mihai Văideanu

EXPUNERE DE MOTIVE
Ţinândcont de Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a FonduluiLocativ
Sector 6.
Avândînvedere:
- Legeanr.152/1998privindînfiinţareaAgenţieiNaţionalepentruLocuinţe,
cu
modificărileşicompletărileulterioare;
- HotărâreaGuvernuluinr.
962/2001
privindaprobareanormelormetodologicepentrupunereaînaplicare
a
prevederilorLegiinr.
152
din
15
iulie
1998
privindînfiinţareaAgenţieiNaţionalepentruLocuinţe,
cu
modificărileşicompletărileulterioare;
- Legeanr. 114/1996 privindlegealocuinţei, cu modificărileşicompletărileulterioare;
- OrdonanţaGuvernuluinr.40/1999privindprotecţiachiriaşilorşistabilireachirieipentr
uspaţiilecu destinaţia de locuinţe;
- Legeanr. 230/2007 privindînfiinţarea, organizareaşifuncţionareaasociaţiilor de
proprietari;
- Legea nr. 61/1991privindsancţionareafaptelor de încălcare a unor norme de
convieţuiresocială,
a
ordiniişiliniştiipublice,
republicată,
cu
modificărileşicompletărileulterioare;
- OrdinulMinisteruluiSănătăţiinr. 536/1997pentruaprobareaNormelor de igienăşi a
recomandărilorprivindmediul de viaţă al populaţiei;
- Ordinulnr. 29/N din 23 decembrie 1993pentruaprobareanormativuluicadruprivindcontorizareaapeişi
a
energieitermice
la
populaţie,
instituţiipubliceşiagenţieconomici;
- Legeanr. 52/2003privindtransparenţadecizionalăînadministraţiapublică.
Scopul principal al regulilorinstituiteprinregulamentesteacela de a menţinegradul de
confortşicalitateexistenteîncondominiu.
Regulamentulpriveşte,atâtutilizareaspaţiilorcomune, câtşi a celor de locuit,astfel cum
acesteasunt definite înprezentulRegulament.
Încartierul
“Constantin
Brâncuşi“
esteînfiinţată
o
singurăasociaţie
de
propietarişiestenecesarăexistenţaunuicadru legal clarşi transparent care săpoată fi
aplicabiltuturorchiriaşilor/proprietarilor din cartier.
În conformitate cu art. 34. lit. c) din Legeanr. 114/1996 legealocuinţeicu
modificărileşicompletărileulterioare, unadintreobligaţiilecelor
care
administreazăeste
“asigurareacunoaşteriişirespectăriiregulilor de locuitîncomun”.
Luândînconsiderareceleexpusemaisus, supunspredezbatereşiaprobareConsiliului Local al
Sectorului 6 proiectul de hotărâreprivindaprobareaRegulamentului de convieţuireîncondominiu
al locatarilor/proprietarilor care beneficiază de unităţi locative aflateînadministrareaConsiliului
Local Sector 6 prinDirecţia de Administrare a FonduluiLocativSector 6.
PRIMAR,
Gabriel Mutu

MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
Nr.: 570/15.09.2017
SecretarulSectorului 6,
DemirelSpiridon

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate

HOTĂRÂRE
privindaprobareaRegulamentului de convieţuireîncondominiu al locatarilor/proprietarilor
care beneficiază de unităţi locative aflateînadministrareaConsiliului Local Sector 6 prinDirecţia
de Administrare a FonduluiLocativ Sector 6
AvândînvedereRaportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a FonduluiLocativ
Sector 6;
LuândînconsiderareExpunerea de motive a PrimaruluiSectorului 6;
Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;
Înconformitate cuprevederile:
- Legiinr.152/1998privindînfiinţareaAgenţieiNaţionalepentruLocuinţe,
cu
modificărileşicompletărileulterioare;
- HotărâriiGuvernuluinr.
962/2001
privindaprobareanormelormetodologicepentrupunereaînaplicare
a
prevederilorLegiinr.
152
din
15
iulie
1998
privindînfiinţareaAgenţieiNaţionalepentruLocuinţe,cu
modificărileşicompletărileulterioare;
- Legiinr. 114/1996 -Legealocuinţei, cu modificărileşicompletărileulterioare;
- OrdonanţeiGuvernuluinr.40/1999privindprotecţiachiriaşilorşistabilireachirieipentr
uspaţiilecu destinaţia de locuinţe;
- Legiinr. 230/2007 privindînfiinţarea, organizareaşifuncţionareaasociaţiilor de
proprietari;
- Legii nr. 61/1991privindsancţionareafaptelor de încălcare a unor norme de
convieţuiresocială,
a
ordiniişiliniştiipublice,
republicată,
cu
modificărileşicompletărileulterioare;
- Ordinuluinr. 29 din 23 decembrie 1993pentruaprobareanormativuluicadruprivindcontorizareaapeişi
a
energieitermice
la
populaţie,
instituţiipubliceşiagenţieconomici;
Conform
prevederilorLegiinr.
52/2003
privindtransparenţadecizionalăînadministraţiapublică;
Întemeiulprevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j)din Legeanr. 215/2001
privindadministraţiapublicălocală,republicată, cu modificărileşicompletărileulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobăRegulamentul de convieţuireîncondominiu al locatarilor/proprietarilor
care beneficiază de unităţi locative aflateînadministrareaConsiliului Local Sector 6 prinDirecţia
de Administrare a FonduluiLocativ Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din
prezentă hotărâre.
Art. 2. La data intrăriiînvigoarea prezentei hotărâri, se abrogă H.C.L. Sector 6
nr.158/27.11.2014 şi H.C.L. Sector 6 nr. 47/23.02.2017.
Art.3.(1)PrimarulSectorului 6, Direcţia de Administrarea FonduluiLocativ Sector 6
şiDirecţiile din cadrulaparatului de specialitate al PrimaruluiSectorului 6voraduce la
îndeplinireprevederileprezenteihotărâri.
(2)Comunicareaşiaducerea la cunoştinţapublică se vor face, conform competenţelor,
pringrijaSecretaruluiSectorului 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentrulegalitate
SecretarulSectorului 6,

Nr.:

DemirelSpiridon

Data:

