
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                    PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                  AVIZEAZĂ 
S.T.: 144/09.03.2018                                                                 pentru legalitate                             
                                                                                                                  Secretarul Sectorului 6, 

                                                                                                                 Demirel Spiridon 
                                                                                                                  

 
 

HOTĂRÂRE 
privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă 
a Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 a imobilului situat  

în Bd. Timişoara nr. 10, sector 6, Bucureşti, în vederea amenajării 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 raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;  
 Luând în considerare: 
- Procesul Verbal nr. 1745/06.02.2018, având ca anexă Planul imobilului situat în                  

Bd. Timişoara nr. 10, sector 6, Bucureşti; 
- Certificatul de nomenclatură stradală nr. 1597683/2080/14.02.2018, eliberat de către 

Primăria Municipiului Bucureşti, Direcţia Patrimoniu, Serviciul Cadastru; 
      - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 230/28.09.2017 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; 

      - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 541/31.10.2017 privind 
declararea ca bun aparţinând domeniului public al municipiului Bucureşti a imobilului situat în 
Bd. Timişoara nr. 10 (10-12), sector 6 şi transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local 
al Sectorului 6, în vederea amenajării unei zone verzi cu destinaţia de agrement; 

      - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 66/08.04.2013 privind Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea                     
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 Consiliul Local al Sectorului 6,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
            Art. 1. (1) Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6,  în 
administrarea directă a Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, a 
imobilului situat în Bd. Timişoara nr. 10, sector 6, Bucureşti, în vederea amenajării unei zone 
verzi cu destinaţia de agrement. 
           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 

 

 
 

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul 
Direcţiei Generale Arhitect-Şef.  

Întrucât la nivelul Municipiului Bucureşti se înregistrează un deficit de 
spaţii verzi, administraţia publică locală a sectorului 6 a întreprins eforturi 
permanente pentru identificarea, disponibilizarea şi valorificarea superioară a 
potenţialului deţinut de terenurile situate pe raza administrativ-teritorială a 
sectorului 6. 

Aceste eforturi au fost concretizate prin adoptarea                   
H.C.G.M.B. nr. 541/31.10.2017 privind declararea ca bun aparţinând domeniului 
public al municipiului Bucureşti a imobilului situat în Bd. Timişoara nr. 10        
(10-12), sector 6 şi transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local al 
Sectorului 6, în vederea amenajării unei zone verzi cu destinaţia de agrement.  

 În vederea realizării acestui obiectiv de investiţii supun spre dezbatere și 
aprobare Consiliului Local al Sectorului 6, prezentul proiect de hotărâre privind 
transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea 
directă a Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 a 
imobilului situat în Bd. Timişoara nr. 10, sector 6, Bucureşti, în vederea amenajării 
unei zone verzi cu destinaţia de agrement. 

 
 

 
PRIMAR, 

 

Gabriel Mutu 
 



 
 
 
 
 
 
DIRECŢIA GENERALĂ ARHITECT ŞEF               
DIRECŢIA TEHNICĂ                                                                               
  
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 
În exercitarea atribuţiilor conferite de lege, în baza prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. 

(2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Consiliul Local al Sectorului 6 administrează, în condiţiile legii, bunurile 
proprietate publică sau privată ale municipiului, de pe raza sectorului 6, are iniţiativă şi hotărăşte în 
probleme de interes local, asigură, potrivit competenţelor sale, finanţarea şi realizarea unor acţiuni, 
lucrări, servicii sau proiecte de interes public local, potrivit legislaţiei în vigoare. 

Întrucât la nivelul Municipiului Bucureşti se înregistrează un deficit de spaţii verzi, administraţia 
publică locală a sectorului 6 intreprinde eforturi permanente pentru identificarea, disponibilizarea şi 
valorificarea superioară a potenţialului deţinut de toate terenurile situate pe raza administrativ-teritorială 
a sectorului 6.  

Pentru realizarea acestui obiectiv, Consiliul Local al Sectorului 6 a adoptat Hotărârea nr. 
230/28.09.2017 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, solicitare finalizată prin adoptarea de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a 
Hotărârii nr. 541/31.10.2017 privind declararea ca bun aparţinând domeniului public al municipiului 
Bucureşti a imobilului situat în Bd. Timişoara nr. 10 (10-12), sector 6 şi transmiterea acestuia în 
administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în vederea amenajării unei zone verzi cu destinaţia de 
agrement.  

Imobilul ce face obiectul H.C.G.M.B. nr. 541/31.10.2017, în suprafaţă de 18639,00 mp se 
identifică prin Planul anexă la Procesul Verbal nr. 1745/06.02.2018 şi prin Certificatul de nomenclatură 
stradală nr.1597683/2080/14.02.2018, eliberat de către Primăria Municipiului Bucureşti, Direcţia 
Patrimoniu, Serviciul Cadastru. 

Pentru punerea în aplicare a prevederilor H.C.G.M.B. nr. 541/31.10.2017, considerăm necesară 
şi oportună transmiterea terenului situat în Bd. Timişoara 10, sector 6, din administrarea Consiliului 
Local al Sectorului 6, în administrarea directă a Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 
Sector 6, serviciu public de interes local ce deţine mijloacele si competenţele legale necesare realizării 
acestui proiect. 

Faţă de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 
prezentul proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6  în 
administrarea directă a Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, a imobilului 
situat în Bd. Timişoara nr. 10, sector 6, Bucureşti, în vederea amenajării unei zone verzi cu destinaţia de 
agrement. 
 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 

STELA-ELENA TOMOEA 

 


