MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 644/21.08.2019

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind trecerea din administrarea Sectorului 6 al Municipiului București,
în administrarea Administrației Piețelor Sector 6 a debarcaderului în suprafață de
260 mp și a 15 hidrobiciclete amplasate pe lacul din parcul Drumul Taberei
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5449/19.08.2019 al Direcţiei
Generale Investiţii şi Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;
Luând în considerare Avizele Comisiilor de specialitate nr. 5 și 6 ale
Consiliului Local Sector 6;
În conformitate cu prevederile:
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 338/14.06.2018
privind transmiterea Lacului “Drumul Taberei”, a sistemului de puțuri de
alimentare cât și grup sanitar aflat în parcul Drumul Taberei, din administrarea
Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, în administrarea Consiliului
Local al Sectorului 6 al Municipiului București;
- Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și ale art. 166 alin. (2) lit. g) din
Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;
Consiliul Local Sector 6
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă trecerea din administrarea Sectorului 6 al Municipiului
București, în administrarea Administrației Piețelor Sector 6 a debarcaderului în
suprafață de 260 mp și a 15 hidrobiciclete amplasate pe lacul din parcul Drumul
Taberei.
Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Piețelor Sector 6 vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secetarului Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

AVIZEAZĂ
pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019
SECRETARUL SECTORULUI 6,

Demirel Spiridon
Nr.:
Data:

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

REFERAT DE APROBARE

Sectorul 6 al Municipiului București are printre principalele sale priorități
susținerea dezvoltării infrastructurii urbane și creșterea calității vieții prin grija față
de mediul înconjurător.
Unul dintre obiectivele de investiții pe care Sectorul 6 al Municipiului
București le are în administrare îl reprezintă parcul Drumul Taberei. Astfel, în
decursul anului 2018 prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București
nr. 338/14.06.2018 a fost transmis din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri
și Agrement București, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 al
Municipiului București Lacul “Drumul Taberei”, sistemul de puțuri de alimentare
cât și grupul sanitar, aflate în parcul Drumul Taberei.
Pentru a reda un punct de atracție cetățenilor sectorului 6, s-a luat decizia de
a amplasa pe luciul lacului Drumul Taberei un debarcader și 15 hidrobiciclete, în
scopul creșterii calității mediului de viață pentru locuitorii zonei și diversificării
opțiunilor de petrecere a timpului liber. Astfel, valorizarea lacului completează
rețeaua spațiilor de agrement de pe raza sectorului 6.
De asemenea, având în vedere că în parcul Drumul Taberei nu există niciun
punct autorizat pentru comercializarea băuturilor răcoritoare, se analizează
posibilitatea de a se amenaja și două spații comerciale pe acest debarcader.
Ținând cont de obiectul de activitate specific al Administrației Piețelor
Sector 6, de posibilitatea instituției de a încasa venituri din chirii aferente spațiilor
comerciale, deținând în același timp și case de marcat fiscalizate, consider oportun
ca această instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Sectorului 6 să preia
în administrare întregul ansamblu de agrement amplasat pe lacul Drumul Taberei.
Având în vedere cele expuse anterior, supun spre dezbatere și aprobare,
Consiliului Local al Sectorului 6, prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR,
Gabriel Mutu

_________________________________________________________________________________
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

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Investiții

Nr. 5449/19.08.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Sectorul 6 al Municipiului București are printre principalele sale priorități susținerea dezvoltării
infrastructurii urbane și creșterea calității vieții prin grija față de mediul înconjurător.
Modernizarea zonelor de relaxare și promenadă devine o necesitate din ce în ce mai pregnantă
pentru un nivel de trai decent și pe cât posibil sănătos. Influența benefică a zonelor verzi asupra purificării
aerului poluat al orașelor reprezintă principiul esențial al politicilor de dezvoltare europene.
Unul dintre obiectivele de investiții pe care Sectorul 6 al Municipiului București le are în
administrare îl reprezintă parcul Drumul Taberei. Astfel, în decursul anului 2018 prin Hotărârea Consiliului
General al Municipiului București nr. 338/14.06.2018 a fost transmis din administrarea Administrației
Lacuri, Parcuri și Agrement București, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului
București Lacul “Drumul Taberei”, sistemul de puțuri de alimentare cât și grupul sanitar, aflate în parcul
Drumul Taberei.
Pentru a reda un punct de atracție cetățenilor sectorului 6 s-a luat decizia de a amplasa pe luciul
lacului Drumul Taberei un debarcader și 15 hidrobiciclete, în scopul creșterii calității mediului de viață
pentru locuitorii zonei și diversificării opțiunilor de petrecere a timpului liber. Astfel, valorizarea lacului
complează rețeaua spațiilor de agrement de pe raza sectorului 6.
De asemenea, având în vedere că în parcul Drumul Taberei nu există niciun punct autorizat pentru
comercializarea băuturilor răcoritoare, se analizează posibilitatea de a se amenaja și două spații comerciale
pe acest debarcader.
Ținând cont de obiectul de activitate specific al Administrației Piețelor Sector 6, de posibilitatea
instituției de a încasa venituri din chirii aferente spațiilor comerciale, deținând în același timp și case de
marcat fiscalizate, considerăm oportun ca această instituție aflată în subordinea Consiliului Local al
Sectorului 6 să preia în administrare întregul ansamblu de agrement amplasat pe lacul Drumul Taberei.
Având în vedere cele expuse anterior, solicităm Consiliului Local al Sectorului 6 aprobarea
proiectului de hotărâre privind trecerea din administrarea Sectorului 6 al Municipiului București în
administrarea Administrației Piețelor Sector 6 a debarcaderului și hidrobicicletelor amplasate pe lacul din
parcul Drumul Taberei.
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