
 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                              PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                             
S.T. 626/ 12.08.2019                                                                                                                                     

 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 terenul situat în Bucureşti,  
strada Piatra Craiului nr. 1, sector 6, identificat conform planului Anexă,  

în vederea edificării unui lăcaş de cult ortodox 
 
 

 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 10/12.08.2019 al Direcţiei Tehnice din 

cadrul Direcţiei Generale Arhitect Şef și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6; 
Luând în considerare Avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local  Sector 6; 

 Ţinând cont de prevederile: 
- Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, art. 9             

alin. (3); 
     În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (8) lit. a), al art. 139 alin. (3) lit. g), precum şi cele ale 

art. 166 alin. (2) lit. g) și t) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
     Consiliul Local Sector 6 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a 

transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 terenul situat în Bucureşti, strada 
Piatra Craiului nr. 1, sector 6, identificat conform planului Anexă, în vederea edificării unui 
lăcaş de cult ortodox. 

Art. 2 (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Tehnică din cadrul Direcţiei Generale 
Arhitect Şef, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
            (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului Sectorului 6.  
 
 

 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                                          AVIZEAZĂ 
                                                                                   pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)   
                         din O.U.G. nr. 57/2019                                      
                                                                                          SECRETARUL SECTORULUI 6, 
 
 
                 Demirel Spiridon  
 
 
 
 
 
Nr.: 
Data: 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

 

 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 10/12.08.2019 al Direcţiei 

Tehnice din cadrul Direcţiei Generale Arhitect Şef. 

În vederea revitalizării vieţii spirituale a comunităţii locale, receptiv la 

solicitările cetăţenilor, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local               

Sector 6, proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti de a transmite în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 6 terenul situat în Bucureşti, strada Piatra Craiului nr. 1, sector 6, 

identificat conform planului Anexă, în vederea edificării unui lăcaş de cult 

ortodox. 

 

 
 

PRIMAR, 

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

Tel. 037.620.4473; www.primarie6.ro  email: prim6@primarie6.ro 
facebook.com/PrimariaSectorului6  

 

 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcția Generală Arhitect Șef 

   DIRECŢIA TEHNICĂ 
   Nr. 10/12.08.2019 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

Autorităţilor administraţiei publice locale le este recunoscută, în cadrul legii, capacitatea 
deplină de a-şi exercita iniţiativa în toate domeniile ce nu sunt excluse din cadrul 
competenţelor lor, sau care nu sunt atribuite unei alte autorităţi. Astfel, exerciţiul 
responsabilităţilor publice la nivel local trebuie să revină autorităţilor publice locale care sunt 
întotdeauna cele mai aproape de locuitorii săi şi de nevoile comunităţii locale. 

Lăcaşul de cult ortodox reprezintă unul dintre cele mai distincte elemente de identitate 
socială, este un spaţiu al comuniunii spirituale între generaţii, este un simbol al unităţii dintre 
dimensiunea spirituală şi dimensiunea socială a  comunităţii religioase, este locul unde unde 
omul credincios vine să se întâlnească cu Dumnezeu.  

Dreptul de a avea edificii de cult, decurge din exerciţiul dreptului la libertate religioasă. 
Pe baza acestor considerente, receptivi la solicitările comunităţii religioase, la nivelul 

Sectorului 6 se intreprind măsuri concrete pentru revitalizarea vieţii spirituale a locuitorilor 
sectorului 6 şi nu numai, materializate prin demararea procedurilor legale prealabile, necesare 
în vederea edificării unui lăcaş de cult ortodox pe terenul situat în Bucureşti, strada Piatra 
Craiului nr. 1, sector 6, identificat de noi ca nefiind revendicabil/retrocedabil şi conform 
evidenţelor, actualizate la nivelul anului 1986, ca aparţinând domeniului public al 
Municipiului Bucurteşti. 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1) coroborate cu prevederile art. 166, alin 
(2) lit. g) şi t) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, considerăm necesară şi 
oportună adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General 
al Municipiului Bucureşti de a transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 
terenul situat în Bucureşti, strada Piatra Craiului nr. 1, sector 6, identificat conform planului 
Anexă, în vederea edificării unui lăcaş de cult ortodox. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

                                           STELA-ELENA TOMOEA 


