
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                      PROIECT              
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                     AVIZEAZĂ    
S.T.: 594/12.09.2018                                                                           pentru legalitate                             
                                                                        Secretarul Sectorului 6, 

                                                                                                    Demirel Spiridon 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, de a aproba 
transmiterea imobilelor ştrand Giuleşti şi baia Giuleşti, situate în Calea Giuleşti          
nr. 240, sector 6, din administrarea Administraţiei Lacuri Parcuri şi Agrement 

Bucureşti, în administrarea Consiliului Local Sector 6, în scopul derulării  
de activităţi culturale, sportive şi de agrement 

 
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 833/12.09.2018 al 
Compartimentului Patrimoniu şi Registru Agricol din cadrul Direcţiei Tehnice a 
Direcţiei Generale Arhitect-Şef, precum şi Expunerea de motive a Primarului 
Sectorului 6; 

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

În temeiul art. 45 alin. (3) şi alin. (6) și 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 al Sectorului 6, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

         Art. 1. Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti de a aproba transmiterea imobilelor ştrand Giuleşti şi baia Giuleşti, 
situate în Calea Giuleşti nr. 240, sector 6, din administrarea Administraţiei Lacuri 
Parcuri şi Agrement Bucureşti, în administrarea Consiliului Local Sector 6, în 
scopul derulării de activităţi culturale, sportive şi de agrement.       
        Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, prin aparatul de 
specialitate al acestuia, va 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 ȘEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                   pentru legalitate                           
                                                                                            Secretarul Sectorului 6, 
 
 
                                                                                                 Demirel Spiridon 
 
 
Nr.:                                                                                     
Data:                                                                                                                                               



                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

În susţinerea campaniei demarate de Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

pentru identificarea şi valorificarea superioară a tuturor imobilelor şi spaţiilor ce 

pot fi redate locuitorilor sectorului 6 şi nu numai, sub forma unor obiective 

reprezentative pentru spaţiul urban modern, consider că este necesară şi oportună 

demararea unor proiecte de investiţii pentru reabilitarea şi modernizarea acestor 

spaţii în scopul derulării de activităţi cultural, sportive şi de agrement. 

Văzând Raportul de specialitate nr. 833/12.09.2018 al Compartimentului 

Patrimoniu şi Registru Agricol din cadrul Direcţiei Tehnice a Direcţiei Generale 

Arhitect-Şef, propun spre dezbatere și aprobare, prezentul proiect de hotărâre.  

 

 

 
PRIMAR, 

 

Gabriel Mutu 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

______________________________________________ 
București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 

tel:0376204319, www.primarie6.ro , e-mail: prim6@primarie6.ro 

 



 
 
 
 
 
 
 
DIRECŢIA GENERALĂ ARHITECT ŞEF                                                                 Nr.__833_/__12.09.2018___ 
DIRECŢIA  TEHNICĂ 
COMPARTIMENT PATRIMONIU ŞI REGISTRU AGRICOL 
COD OPERATOR BAZA DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 11531/13346/2007 

 
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 susţinerea campaniei demarate de Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, pentru identificarea şi 

valorificarea superioară a tuturor imobilelor şi spaţiilor ce pot fi redate locuitorilor sectorului 6 şi nu 

numai, sub forma unor obiective reprezentative pentru spaţiul urban modern, în urma verificărilor efectuate 

pe teren, s-a constatat că imobilele ştrand Giuleşti şi baia Giuleşti, situate pe Calea Giuleşti nr. 240, sector 

6, nu dispun de amenajări structurale, funcţionale şi estetice corespunzătoare, moderne, care să permită 

valorificarea potenţialului de care acestea dispun. 

În consecinţă, considerăm că este necesară şi oportună transmiterea imobilelor ştrand Giuleşti şi 

baia Giuleşti, situate în Calea Giuleşti nr. 240, sector 6, din administrarea Administraţiei Lacuri Parcuri şi 

Agrement Bucureşti în administrarea Consiliului Local Sector 6, în vederea demarării unor proiecte de 

investiţii în scopul reabilitării şi modernizării acestor spaţii, pentru derularea de activităţi culturale,  

sportive şi de agrement. 

          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 imobilelor ştrand Giuleşti şi baia Giuleşti, situate în Calea Giuleşti nr. 

240, sector 6, din administrarea Administraţiei Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti în administrarea 

Consiliului Local Sector 6 în scopul derulării de activităţi culturale, sportive şi de agrement. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 

STELA-ELENA TOMOEA 

 


