
 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                 PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                             AVIZEAZǍ 
S.T. 150/26.02.2019                                                                   pentru legalitate 
                                                                                            Secretarul Sectorului 6, 
                                                                                                    Demirel Spiridon 
 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind constituirea Subcomisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Municipiului Bucureşti situate pe raza administrativ-teritorială 
a Sectorului 6, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6,  

prin instituţiile şi serviciile publice de interes local 
 
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2/26.02.2019 al Direcţiei 
Tehnice din cadrul Direcţiei Generale Arhitect Şef și 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: 
Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 

cu modificările şi completările ulterioare;  
H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor; 

Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

H.C.G.M.B. nr. 343/17.12.2010 privind constituirea Comisiei speciale 
pentru întocmirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
Municipiului Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (1), art. 81        
alin. (2) lit. f) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 coroborate cu art. 115 alin. (1)     
lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 
 

HOTĂRĂŞTE:  
 

          Art. 1. Se constituie Subcomisia de inventariere a bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al Municipiului Bucureşti situate pe raza administrativ-teritorială 
a Sectorului 6, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, prin 
instituţiile şi serviciile publice de interes local, având următoarea componență: 

 PREŞEDINTE: 
o Primarul Sectorului 6                                     GABRIEL MUTU 

 
 



 
 

 
 

 SECRETAR: 
o Secretarul Sectorului 6                                   DEMIREL SPIRIDON 

  MEMBRII: 
o Direcţia Tehnică                                                   DANIEL ALBU 
o Direcţia Generală Economică                            CRISTINA COSTACHE 
o Serviciul juridic şi Contencios Administrativ LIVIU BUNESCU 
Art. 2. Instituţiile şi serviciile publice de interes local constituite la nivelul 

Sectorului 6, vor întocmi listele cu inventarul bunurilor pe care le deţin în 
administrare şi le vor transmite pentru centralizare Subcomisiei menţionate la      
art. 1, sub forma tabelului prezentat în Anexa, ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.       

Art. 3. Inventarul întocmit prin centralizarea listelor de inventariere de către 
Subcomisia menţionată la art. 1, va fi supus spre aprobare Consiliului Local al 
Sectorului 6. 

Art. 4. În urma aprobării inventarului bunurilor domeniului public al 
Municipiului Bucureşti situate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6 de 
către Consiliul Local al Sectorului 6, listele de inventariere vor fi transmise 
Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al Municipiului Bucureşti.  
  Art. 5.  (1) Primarul Sectorului 6, prin aparatul de specialitate al acestuia, 
Subcomisia constituită la art. 1, instituţiile şi serviciile publice de interes local 
constituite la nivelul Sectorului 6, 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: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
  
 
 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2/26.02.2019 al Direcţiei 

Tehnice din cadrul Direcţiei Generale Arhitect-Şef. 

În vederea prezentării Raportului privind situaţia gestionării bunurilor la 

nivelul Sectorului 6, în urma inventarierii anuale a bunurilor imobile care aparţin  

domeniului public al municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului 

Local al Sectorului 6, în conformitate cu prevederile art. 63 alin. (5) lit. d), 

coroborate cu art. 122 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supun spre dezbatere și 

aprobare Consiliului Local Sector 6 proiectul de hotărâre privind constituirea 

Subcomisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Municipiului Bucureşti situate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6, 

aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, prin instituţiile şi 

serviciile publice de interes local. 

 
 

PRIMAR, 
 

 
Gabriel Mutu 
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Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro;  e-mail: prim6@primarie6.ro; 
facebook.com/PrimariaSectorului6 

                                                                                                                                                        

 



         

__________________________________________________________________________ 

Bucuresti, cal. Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 

tel/fax:0376.204.395/6/7 www.primarie6.ro  email: prim6@primarie6.ro 
 

   DIRECŢIA GENERALĂ ARHITECT ŞEF 
 DIRECŢIA TEHNICĂ 

    Nr. __________________2019 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bucureşti aflate 

în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, prin instituţiile şi serviciile publice de 
interes local, se realizează de către Subcomisia de inventariere ce urmează a fi constituită 
în baza prevederilor  art. 2 alin. (1) ale H.C.G.M.B. nr. 343/2010 privind constituirea 
Comisiei speciale pentru întocmirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
al Municipiului Bucureşti, prin centralizarea listelor de inventariere întocmite la nivelul 
tuturor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local înfiinţate la nivelul Sectorului 6. 

Listele de inventariere centralizate, elaborate de către Subcomisia constituită la 
nivelul Sectorului 6, vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Sectorului 6, după care 
vor fi transmise Comisiei speciale pentru întocmirea imventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al Municipiului Bucureşti, conform art. 3 al  H.C.G.M.B. nr. 343/2010. 

În urma finalizării Inventarului, se va întocmi Raportul privind situaţia gestionării 
bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea 
Consiliului Local al Sectorului 6, ce va fi prezentat anual, de către primar, Consiliului 
Local al Sectorului 6, în conformitate cu prevederile art. 122 din legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Pentru aplicarea fermă a măsurilor dispuse prin Raportul de control nr. 
24699/21.12.2018 cuprinzând principalele concluzii rezultate în urma controlului efectuat 
la Primăria Sectorului 6 în perioada 12.11.2018-15.11.2018 de către echipa de verificare a 
Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, în baza Ordinului Prefectului nr. 
628/17.10.2018, 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 constituirea Subcomisiei de 
inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti situate 
pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6, aflate în administrarea Consiliului Local al 
Sectorului 6, prin instituţiile şi serviciile publice de interes local. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

   STELA-ELENA TOMOEA 
 


