
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                         PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                         AVIZEAZǍ 
S.T.: 300/10.05.2018                                                                           pentru legalitate 
                                                                                                       Secretarul Sectorului 6, 
                                                                                                             Demirel Spiridon 
 

HOTĂRÂRE 
privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a aproba 

transmiterea Lacului Drumul Taberei din administrarea Administraţiei Lacuri,  
Parcuri şi Agrement Bucureşti, în administrarea directă a Consiliului Local  

al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 
 
 

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Direcţiei 
Generale Arhitect Şef  şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al 
Sectorului 6; 

 - H.C.G.M.B. nr. 305/2013  privind punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei 
de Urgenţă nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii 
administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la 
instituţiile publice din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea guvernului ori a 
ministerelor la aparatul de specialitate al primarului general, aparatul permanent de lucru 
al C.G.M.B. şi la serviciile/instituţiile publice de interes local ale municipiului Bucureşti, 
art. 6, lit. a) din Anexa nr. 6b; 

În temeiul art. 45 alin. (3) şi alin. (6) şi a art. 81 alin. (2) lit. f) şi q) din Legea                 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

        Art. 1. (1) Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
de a aproba transmiterea Lacului Drumul Taberei din administrarea Administraţiei 
Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, în administrarea directă a Consiliului Local al     
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. 
         Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, prin aparatul de 
specialitate al acestuia şi Serviciile publice de interes local abilitate vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei, 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 

 

La nivelul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti există o preocupare 

continuă pentru valorificarea superioară a potenţialului tuturor zonelor de odihnă şi 

agrement aflate pe raza administrativ-teritorială a sectorului 6. 

Întrucât Parcul Drumul Taberei, aflat în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, a beneficiat de proiectul “Modernizare 

arhitecturală şi peisagistică” derulat cu fonduri europene prin Programul 

Operaţional Regional 2007-2013, pentru o administrare unitară a parcului în 

întregul său, este necesar şi oportun ca şi Lacul Drumul Taberei, aflat în incinta 

acestui parc, să treacă din administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement 

Bucureşti, în administrarea directă a Consiliului Local al Sectorului 6. 

În virtutea celor sus-menţionate şi văzând Raportul de specialitate al 

Direcţiei Tehnice din cadrul Direcţiei Generale Arhitect Şef, supun spre dezbatere 

şi aprobare Consiliului Local Sector 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. (1) 

şi ale art. 81 alin. (2) lit. c), lit. f) şi lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul Local al Sectorului 6 are atribuţii în organizarea şi amenajarea teritoriului, 
participând activ la programe de dezvoltare regională şi zonală, administrează 
bunurile proprietate publică sau privată ale municipiului, situate pe raza 
administrativ-teritorială a sectorului 6, are iniţiativă şi hotărăşte în probleme de 
interes local, aprobă, în limitele competenţelor lor, documentaţiile tehnico-economice 
pentru lucrările de investiţii de interes local şi asigură condiţiile necesare pentru 
realizarea lor.  

În virtutea acestor considerente, la nivelul Sectorului 6 al Municipiului 
Bucureşti, a fost implementat proiectul “Modernizare arhitecturală şi peisagistică a 
parcului Drumul Taberei, sector 6”, derulat cu fonduri europene prin Programul 
Operaţional Regional 2007-2013. 
 Pentru ca acest proiect să beneficieze de o aplicare unitară, considerăm că este 
necesar şi oportun ca şi Lacul Drumul Taberei, aflat în incinta acestui parc, să treacă 
din administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, aşa cum se 
află în prezent conform art. 6, lit. a) din Anexa nr. 6b la H.C.G.M.B. nr. 305/2013, în 
administrarea directă a Consiliului Local al Sectorului 6. 
          În considerarea celor de mai sus, în conformitate cu prevederile art. 81, alin (2) 
lit. f) şi q) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare, propunem spre aprobare prezentul Proiect de Hotărâre 
privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a aproba 
transmiterea Lacului Drumul Taberei din administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri 
şi Agrement Bucureşti, în administrarea directă a Consiliului Local al Sectorului 6 al 
Municipiului Bucureşti. 
 
 
 
 

   

DIRECTOR EXECUTIV, 

 

 

                                               STELA-ELENA TOMOEA 


