
 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                      PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                                  
S.T. 709/11.09.2019 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a transmite  

în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația Domeniului Public  
și Dezvoltare Urbană Sector 6, imobilele având datele de identificare prevăzute în Anexă,  

în vederea amenajării unor parcări de reședință 
 

  
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14/11.09.2019 al Direcției Tehnice din 

cadrul Direcției Generale Arhitect Șef  și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6; 
Văzând Avizele Comisiilor de specialitate nr. 5 și 6 ale Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 
- art. 24 alin. (1) din Anexa 1 a H.G. nr. 955/2004 – pentru aprobarea reglementărilor-cadru de 

aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 124/2008 modificată 
prin H.C.G.M.B. Nr. 61/2009 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului 
București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 82/2008, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 7/2014 privind reglementarea 
situației juridice a unor imobile de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București. 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. e) și lit. g), precum și cele ale art. 166      
alin. (2) litera g) din O.U.G nr. 57/20019 privind codul Administrativ; 

Consiliul Local Sector 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

           Art. 1. Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a 
transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația Domeniului 
Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, imobilele având datele de identificare prevăzute în Anexă, 
în vederea amenajării unor parcări de reședință. 
            Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Tehnică și Administrația Domeniului Public și 
Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 
competențelor. 
 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului al 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 

 

 

 

Văzând Raportul de specialitate nr. 14/11.09.2019 al Direcţiei Tehnice din 

cadrul Direcţiei Generale Arhitect Şef. 

Din cauza creșterii exponențiale a numărului vehiculelor și a faptului că 

parcarea a devenit o problemă pentru toți participanții la traficul urban și nu 

numai, în scopul realizării obiectivelor propuse la nivelul autorității publice locale 

a Sectorului 6 al Municipiului București, consider necesară și oportună adoptarea 

prezentului 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 
 

 

 
 



 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcția Generală Arhitect Șef 

   DIRECȚIA GENERALĂ ARHITECT ȘEF 
   DIRECȚIA TEHNICĂ 
   Nr.__________/__________2019 
 
 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Anexa 1 a H.G. nr. 955/2004 – pentru aprobarea 
reglemetărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local amenajarea, întreținerea și 
exploatarea locurilor de parcare se vor realiza conform hotărârilor autorităților administrației publice locale; 
 Parcarea este un element esențial care trebuie luat în considerare atunci când se dorește crearea unui 
mediu rezidențial atractiv. Unele zone rezidențiale nu pot asigura locuri pentru parcare, din cauza spațiului 
neexploatat în mod judicios. De exemplu, unele dintre zonele rezidențiale ale sectorului 6, edificate la nivelul 
anilor 1960-1989 nu au fost prevăzute cu garaje sau alte facilități de parcare. Astfel, se ajunge ca cei mai mulți 
dintre rezindenți să parcheze vehiculele pe trotuare, încurcând circulația pietonilor, sau chiar pe stradă, creând 
probleme de vizibilitate pentru șoferi sau blocând circulația din cauza faptului că în zonele respective străzile 
sunt destul de traficate. 
                 Conform prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipului București nr. 7/2014 privind 
reglementarea situației juridice a unor imobile de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București, 
având datele de identificare prevăzute în Anexă, imobilele au fost declarate bunuri aparținând domeniului 
public al Municipiului București. 
 Față de cele mai sus, luând în considerare necesitatea vitală de a se crea noi locuri de parcare, 
supunem aprobării Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul proiect de hotărâre privind solicitarea către 
Consiliul General al Municipiului București de a transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 
prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, imobilele având datele de identificare 
prevăzute în Anexă, în vederea amenajării unor parcări de reședință. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                DIRECTOR EXECUTIV, 

 
                                           STELA-ELENA TOMOEA 


