MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T.: 670/16.10.2017

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite pasajul
limitrof pasajului subteran “Lujerului”, în administrarea directă a Consiliului Local Sector 6 în
vederea reabilitării structurale, funcţionale şi estetice a acestuia
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 Raportul comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi ale art. 81 alin. (2) lit. f) şi lit. m) din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a
transmite pasajul limitrof pasajului subteran “Lujerului”, identificat conform planului Anexă, în
administrarea directă a Consiliului Local Sector 6 în vederea reabilitării structurale, funcţionale
şi estetice a acestuia.
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 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;
Având în vedere faptul că este deosebit de important să acţionăm, prin
revitalizarea confortului urban al zonei, atât pentru protejarea mediului, cât şi
pentru crearea unui cadru ambiental sănătos şi plăcut oamenilor care locuiesc în
zonele urbane;
Ţinând cont de faptul că la nivelul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti se
manifestă o preocupare continuă de gestionare a spaţiului, de valorificare
superioară a acestuia, supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al
Sectorului 6, prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR,
Gabriel Mutu

DIRECŢIA GENERALĂ ARHITECT ŞEF
DIRECŢIA TEHNICĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

În prezent, problematica regenerării urbane este privită ca o modalitate distinctă a
dezvoltării durabile, aplicată în armonie cu legislaţia de mediu.
Contextul creat de provocările societăţii actuale, presupune o strânsă relaţie între
omul modern şi mediul înconjurător, astfel că problemele de gestionare a spaţiului, de
valorificare superioară a acestuia, ţin de contemporaneitate, iar în lipsa unor măsuri
ferme, aplicate cu prioritate, efectele negative generate de dinamica urbană, se vor
amplifica, cu consecinţe semnificative atât pe termen scurt, dar mai cu seamă pe termen
lung.
Întrucât autorităţilor administraţiei publice locale le este recunoscută capacitatea
deplină de a-şi exercita iniţiativa în toate domeniile ce nu sunt excluse din cadrul
competenţelor lor, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (3) şi ale art. 81 alin. (2)
lit. f) şi lit. m) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
exerciţiul responsabilităţilor publice la nivel local trebuie să concretizeze prin iniţiative
puse întotdeauna în slujba locuitorii săi şi a nevoilor comunităţii locale.
În urma verificărilor efectuate în teritoriu, s-a constatat că pasajul limitrof
pasajului subteran “Lujerului”, identificat conform planului anexă, nu a fost exploatat în
conformitate cu potenţialul de care acesta dispune, fapt care implică luarea unor măsuri
urgente în vederea reabilitării structurale, funcţionale şi nu în ultimul rând, estetice a
acestuia.
Ca urmare a celor prezentate mai sus, supun spre aprobare Consiliului Local al
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti prezentul proiect de hotărâre, privind solicitarea
către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite pasajul limitrof
pasajului subteran “Lujerului”, identificat conform planului Anexă, în administrarea
directă a Consiliului Local Sector 6 vederea reabilitării structurale, funcţionale şi
estetice a acestuia.

DIRECTOR EXECUTIV,
STELA-ELENA TOMOEA

