
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                   PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                 AVIZEAZǍ 
S.T. 129/21.02.2019                                                                                       pentru legalitate 
                                                                                                                   Secretarul Sectorului 6, 
                                                                                                                        Demirel Spiridon 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind transmiterea imobilului situat în Calea Giuleşti nr. 56, Sector 6, în suprafaţă de 14.418 m.p., 

având numărul cadastral 215906, din administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 6, 
 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti,  

prin Direcţia Generală Investiţii Sector 6, în vederea modernizării 
 
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 892/15.02.2019 al Direcţiei Tehnice din cadrul 
Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;   

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate nr. 5 și 6 ale Consiliului Local Sector 6;  
Ţinând cont de prevederile: 
H.C.G.M.B. nr. 239/2001 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii în pieţele 

agroalimentare din Municipiul Bucureşti; 
H.C.G.M.B. nr. 76/2005 privind delimitarea de către Consiliile locale ale sectoarelor 1- 6 a 

terenurilor pe care se află amplasate piețele agroalimentare; 
H.C.L. Sector 6 nr. 95/2005 privind delimitarea terenurilor referitoare la pieţe şi complexe 

agroalimentare aflate în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 6, transmise conform 
H.C.G.M.B. nr. 239/2001; 

H.C.L. Sector 6 nr. 56/2010 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 
Sectorului 6 nr. 95/2005; 

În temeiul art. 81 alin. (2) lit. f) şi q) şi a art. 45 alin. (3) şi alin. (6) 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 imobilului situat în Calea Giuleşti nr. 56, Sector 6, în 
suprafaţă de 14.418 m.p., având numărul cadastral 215906, din administrarea Administraţiei Pieţelor 
Sector 6, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, prin Direcţia 
Generală Investiţii Sector 6, în vederea modernizării. 
       (2) În urma finalizării operaţiunilor de modernizare, imobilul va fi retransmis în 
administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 6. 
            Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, prin aparatul de specialitate al acestuia şi serviciile publice 
de interes local abilitate, vor duce 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 SEDINŢĂ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                            pentru legalitate                                           
                                                                                                      Secretarul Sectorului 6 
 
                                                                                                            Demirel Spiridon                                         
Nr.:  
Data: 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 

 

Procesul de dezvoltare continuă a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti este 
susţinut de campania întreprinsă pentru identificarea şi valorificarea superioară a 
tuturor imobilelor şi spaţiilor disponibile ce urmează a fi redate locuitorilor sectorului 
şi nu numai, sub forma unor obiective reprezentative pentru spaţiul urban modern, în 
concordanţă cu cerinţele dinamicii sociale şi culturale ale zonei. 

În acest context, văzând Raportul de Specialitate nr. 892/15.02.2019 al Direcţiei 
Tehnice din cadrul Direcţiei Generale Arhitect Şef, supun spre dezbatere și aprobare 
proiectul de hotărâre privind transmiterea imobilului situat în Calea Giuleşti nr. 56, 
Sector 6, în suprafaţă de 14.418 m.p., având numărul cadastral 215906, din 
administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 6, în administrarea Consiliului Local al 
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală Investiţii Sector 6, în 
vederea modernizării. 
 
 
 

   
PRIMAR, 

 
Gabriel Mutu 
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   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) şi lit. j) 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. 

Contextul creat de provocările societăţii actuale, presupune o strânsă relaţie între 
omul modern şi mediul înconjurător, astfel că problemele de gestionare a spaţiului, de 
valorificare superioară a acestuia, ţin de contemporaneitate, fapt ce impune demararea unor 
noi proiecte de investiţii menite să revitalizeze zonele insuficient exploatate, în scopul 
valorificării superioare a potenţialului de care acestea dispun,  pentru realizarea unor 
obiective urbane, în concordanţă cu cerinţele dinamicii sociale şi culturale ale zonei. 

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 transmiterea 
imobilului situat în Calea Giuleşti nr. 56, sector 6, în suprafaţă de 14418 mp, având 
numărul cadastral 215906, din administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 6, în 
administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, prin Direcţia 
Generală Investiţii Sector 6, în vederea modernizării. 

 
 
 
 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

   STELA-ELENA TOMOEA 
 


