
MUNICIPIUL BUCUREŞTI        PROIECT CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  6                           AVIZEAZĂ S.T.: 694/31.10.2017              pentru legalitate                    Secretarul Sectorului 6,               Demirel Spiridon                      HOTĂRÂRE  privind aprobarea Regulamentului privind parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier şi terenurile de sport aflate în administrarea    Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti              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 rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 6 ale Consiliului Local Sector 6;  În conformitate cu prevederile: - Ordonanţei de Guvern nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, actualizată; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j) şi l) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   Consiliul Local al Sectorului 6,                                                                     HOTĂRĂŞTE:   Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier şi terenurile de sport aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 şi Direcția Generală de Poliţie Locală 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   Văzând Raportul de specialitate întocmit de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6; Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, actualizată; În temeiul dispoziţiilor art. 81 alin. (2) lit. j) şi l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier şi terenurile de sport aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti.    PRIMAR,  Gabriel Mutu   



  
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 6 ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC  ŞI  DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6 Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr. 9,  Sector 6, Bucureşti, Cod fiscal : 4364349; Tel: 021-410.24.30 Tel/fax: 021-410.16.81/021-314.18.26;  
 

  COD OPERATOR BAZĂ DATE CARACTER PERSONAL 5125/11535 ŞI 13330    RAPORT DE SPECIALITATE    În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr.21/2002 – privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale actualizată care stabileşte obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţilor precum şi pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acestora;  Luând în considerare necesitatea unor norme de conduită pentru elaborarea şi supunerea aprobării de către Consiliul Local a unui regulament care să stabilească, orarul, accesul în parcurile, grădinile de cartier, locurile de joacă, locurile de odihnă şi terenurile de sport care se află în administrarea Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. Regulamentul va avea ca scop folosirea în condiţii de siguranţă a echipamentelor, menţinerea ordinii şi liniştii publice, protecţiei mediului, aplicării sancţiunilor necesare bunei desfăşurări a activităţilor în aceste locaţii. În aplicarea regulamentului se va avea în vedere obiectivul prezentat şi propus spre aprobare care stabileşte normele de conduită socială, a regulilor, condiţiilor privind accesul, ocuparea, exploatarea tuturor spaţiilor şi echipamentelor menţionate anterior, aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. Faţă de cele prezentate mai sus supunem Consiliului Local Sector 6 aprobarea proiectului de hotărâre a Regulamentului privind parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier şi terenurile de sport aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti.      DIRECTOR GENERAL CRISTIAN TUDOR   


