
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                             PROIECT              
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                            AVIZEAZĂ    
S.T.: 260/04.05.2016                                                                 pentru legalitate                           

                                                              Secretarul Sectorului 6, 
                                                                                              Demirel Spiridon 

                                                      
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea înființării centrelor de biciclete și a Regulamentului 

 de Funcționare pentru beneficiari  
 
 
 

Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții şi 
Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 69/2000     
a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. Se aprobă înființarea a două centre de distribuție biciclete, cu titlu 
gratuit, în parcul Drumul Taberei și în parcul Crângași. 

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de Funcționare pentru beneficiarii centrelor 
de biciclete, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă modelul fișei de folosire a bicicletei, conform Anexei      
nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția 
Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 
competențelor. 

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform 
competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ 
   pentru legalitate 

                                                                                   Secretarul Sectorului 6, 
 
 
   Demirel Spiridon 
 
 
 
Nr.:                                                                                    
Data:  



 

    
 
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 
 

Educaţia fizică şi sportul sunt activităţi de interes naţional sprijinite de stat, care 
recunoaşte şi stimulează acţiunile organizatorice şi de promovare.  

Sectorul 6 al Municipiului București este preocupat în continuu de asigurarea unui cadru 
propice prin crearea de facilități destinate locuitorilor sectorului 6 în scopul petrecerii timpului 
liber. 

Aceasta reflectă în mod clar o voinţă politică pentru dezvoltarea şi încurajarea 
activităţilor recreative, urmărind promovarea unui stil de viaţă sănătos şi a bunăstării sociale, 
prin practicarea de activităţi şi exerciţii fizice pe tot parcursul vieţii. 
 În accepțiunea celor de mai sus, Sectorul 6 al Municipiului București vine în sprijinul 
cetățenilor prin înființarea a două centre de distribuție de biciclete, în cele mai reprezentative 
parcuri ale sectorului 6, respectiv: Drumul Taberei și Crângași.  

Astfel, autoritatea publică locală a achiziționat 100 de biciclete pentru dotarea acestor 
centre, urmând a fi oferite cu titlu gratuit, cetățenilor sectorului 6, în vederea petrecerii timpului 
liber. Totodată, propune prin prezenta, aprobarea unui regulament de funcționare pentru  
beneficiarii centrelor de biciclete. 

În acest sens, propun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 6, 

proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării centrelor de biciclete și a Regulamentului de 

Funcționare pentru beneficiari. 

 
 
 
 

PRIMAR, 
 

Gabriel Mutu 
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DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII    
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000 educaţia fizica şi sportul sunt activităţi 
de interes naţional sprijinite de stat, care recunoaşte şi stimulează acţiunile organizatorice şi de 
promovare.  

Sectorul 6 al Municipiului București este preocupat în continuu de asigurarea unui cadru 
propice prin crearea de facilități destinate locuitorilor sectorului 6 în scopul petrecerii timpului 
liber. 

Aceasta reflectă în mod clar o voinţă a administrației pentru dezvoltarea şi încurajarea 
activităţilor recreative, urmărind promovarea unui stil de viaţă sănătos şi a bunăstării sociale, 
prin practicarea de activităţi şi exerciţii fizice, pe tot parcursul vieţii.. 

Educaţia fizică nu se limitează la formarea abilităților fizice având mai mult o 
dimensiune recreativă.  

Implicarea în diverse activităţi fizice aduce un tip de cunoaştere şi înţelegere care nu se 
limitează doar la educaţie fizică şi sport, asigurand o stare bună de sănătate, dezvoltarea 
personală armonioasă şi incluziune socială. 

De asemenea, petrecerea timpului în aer liber dezvoltă voinţa, simţul responsabilităţii, 
răbdarea şi relatiile interumane. În acelaşi timp, îi ajută pe oameni să fie mai realişti în ceea ce 
priveşte propriile capacităţi fizice, decizii şi acţiuni, astfel încât învaţă atât să se accepte pe ei 
înşişi, cât şi să tolereze diferenţele faţă de ceilalţi.  
 În accepțiunea celor de mai sus, Sectorul 6 al Municipiului București vine în sprijinul 
cetățenilor prin înființarea a două centre de distribuție de biciclete, în cele mai reprezentative 
parcuri ale sectorului 6, respectiv: Drumul Taberei si Crângași.  

Astfel, autoritatea publică locală a achiziționat 100 de biciclete pentru dotarea acestor 
centre, urmând a fi oferite, cu titlu gratuit, cetățenilor sectorului 6, în vederea petrecerii timpului 
liber. Totodată, propune prin prezenta aprobarea unui regulament de funcționare pentru  
beneficiarii centrelor de biciclete. 

Față de considerentele de mai sus, Direcția Generală Investiții vă înaintează prezentul 
proiect de hotărâre privind aprobarea înființării centrelor de biciclete si a Regulamentului de 
funcționare pentru  beneficiari. 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL 
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