
 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                            PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                       
S.T. 975/21.11.2019 
 

HOTĂRÂRE 
privind solicitarea adresată Consiliului General al Municipiului Bucureşti de a modifica 
prevederile art. 1 al H.C.G.M.B. nr. 85/2002 privind transmiterea unor imobile cu altă 

destinație decât aceea de locuință din administrarea Consiliului General al Municipiului 
București în administrarea Consiliului Local Sector 6, schimbând destinația  imobilelor 

specificate în anexa ce face parte integrantă din respectiva hotărâre, în sedii 
administrative cu funcționalități multiple 

 
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20/21.11.2019 al Direcţiei Tehnice din 
cadrul Direcţiei Generale Arhitect-Şef, precum şi Referatul de aprobare al Primarului 
Sectorului 6; 

Ținând cont de dispozițiile H.C.G.M.B. nr. 85/2002 privind transmiterea unor 
imobile cu altă destinație decât aceea de locuință din administrarea Consiliului General al 
Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c), ale art. 139  alin. (2)                
lit. g) și ale art. 166 alin. (2) lit. g), lit. l) și lit. p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă solicitarea adresată Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti de a modifica prevederile art. 1 al H.C.G.M.B. nr. 85/2002 privind 
transmiterea unor imobile cu altă destinație decât aceea de locuință din administrarea 
Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local                
Sector 6, schimbând destinația imobilelor specificate în anexa ce face parte integrantă 
din respectiva hotărâre, din Centrul antidrog și Centrul de distribuire a laptelui praf 
destinat copiilor cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern, în 
sedii administrative cu funcționalități multiple. 

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.G.M.B. nr. 85/2002 rămân neschimbate.  
Art 3. (1) Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6 va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 
           (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 
  
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                            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. 20/21.11.2019 al Direcţiei 
Tehnice din cadrul Direcţiei Generale Arhitect-Şef. 

Întrucât în ultimii ani, Sectorul 6 al Municipiului București a beneficiat de o 
dezvoltare accelerată, consider necesară reabilitarea structurală și funcțională a 
spațiilor proprietate publică a municipiului București, aflate în administrarea 
Consiliului Local al Sectorului 6, atribuite prin H.C.G.M.B. nr. 85/2002, prin 
transformarea acestor spații în sedii administrative, destinate unor funcționalități 
multiple, în concordanță cu cerințele unei administrații publice moderne, orientate 
către cetățean și nevoile acestuia. 

Drept urmare, supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al 
Sectorului 6, prezentul proiect de hotărâre.  

 
 
 
   

PRIMAR, 

 

Gabriel Mutu 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcția Generală Arhitect Șef 

Direcția Tehnică 
Nr.__________/__________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 comunității locale. 

Întrucât în ultimii ani, Sectorul 6 al Municipiului București a beneficiat de o dezvoltare 
accelerată în contextul dinamicii sociale și industriale, venind în întîmpinarea nevoilor comunității 
locale, considerăm necesară îmbunătăţirea activităţilor specifice administraţiei publice, în vederea 
îndeplinirii optime a responsabilităţilor stabilite prin lege. 

 În acest context, se impune reabilitarea structurală și funcțională a imobilelor proprietate 
publică a municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 atribuite 
prin H.C.G.M.B. nr. 85/2002 privind transmiterea unor imobile cu altă destinație decât aceea de 
locuință din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea 
Consiliului Local sector 6, situate în Prelungirea Ghencea nr. 28 bloc C5, parter, respectiv bd. Iuliu 
Maniu nr. 111, bloc F, parter, prin atribuirea suplimentară a unor noi funcționalități pe lângă cele 
existente, respectiv Centrul antidrog înființat la nivelul sectorului 6 și Centrul de distribuire a 
laptelui praf destinat copiilor cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern, 
în scopul înființării unor sedii administrative cu funcționalități multiple, adaptate cerințelor 
administrației publice moderne, orientate către cetățean și nevoile acestuia, cu efecte pozitive 
asupra climatului social, și a economiei locale deopotrivă. 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1) coroborate cu prevederile art. 166, alin (2) 
lit. g), ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, considerăm necesară și oportună 
adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti de a modifica prevederile art. 1 al H.C.G.M.B. nr. 85/2002 privind 
transmiterea unor imobile cu altă destinație decât aceea de locuință din administrarea Consiliului 
General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local sector 6 schimbând destinația  
imobilelor specificate în anexa ce face parte integrantă din respectiva hotărâre, în sedii 
administrative cu funcționalități multiple. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 

                                                  STELA-ELENA TOMOEA 


