
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                             PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                 
S.T. 1063/16.12.2019                                                                                                                     
  
 

 HOTĂRÂRE 
privind acordarea către Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 

a dreptului de administrare asupra suprafețelor de teren ce cuprind proiecția la sol 
a imobilelor (amprenta blocului), aleile/căile și platformele pietonale acces bloc 

aferente imobilelor din cartierul „Constantin Brâncuși” 
 
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8207/16.12.2019 al Direcţiei de 
Administrare a Fondului Locativ Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului 
Sectorului 6; 

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 
Ținând cont de:  
-  Adresa nr. 7573/28.11.2019 înregistrată la Primăria Municipiului 

București sub nr. 1796874/28.11.2019; 
- Răspunsul nr. 1796874/18829.1/06.12.2019 înregistrat la Direcția de 

Administrare a Fondului Locativ Sector 6 sub nr. 7983/12.12.2019;      
        Având în vedere reglementările cuprinse în:  

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 214/2005 
privind transmiterea cererii către Ministerul Transporturilor, 
Construcțiilor și Turismului de inițiere a unei Hotărâri de Guvern cu 
privire la transmiterea în proprietatea Municipiului București și în 
administrarea Consiliului local al Sectorului 6 a unor terenuri din 
Cartierul  de locuințe “Constantin Brancuși”, precum și împuternicirea 
Consiliului Local al Sectorului 6 de a administra acest cartier; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1263/18.10.2005, privind transmiterea unor 
terenuri din proprietatea privată a statului şi din administrarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe în proprietatea publică sau, după caz, în 
proprietatea privată a municipiului Bucureşti şi în administrarea 
Consiliului Local al Sectorului 6, Bucureşti; 

- Hotărârea Consiliul General al Municipiului București                    
nr. 180/25.08.2010, privind trecerea locuințelor pentru tineri destinate 
închirierii, din Zona A-cartier Constantin Brancuși Sector 6, din 
proprietatea publică a Municipiului București în proprietatea publică a 
statului;  

- Hotărârea Guvernului nr. 77/2011 pentru stabilirea regimului juridic al 
unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe 
de investiții la nivel național și aflate în administrarea consiliilor locale, 
precum și a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 
152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, 
referitoare la administrarea și vânzarea acestora, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 5/2010 privind înființarea 
Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6; 



- Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 61/2010 privind acordarea 
împuternicirii către Direcţia de Administrare a Fondului Locativ Sector 
6 de administrare a unităţilor din fondul locativ Sector 6 şi modificarea 
H.C.L.S. 6 nr. 234/2005; 

- Legea nr. 7/1996 – Legea cadastrului și a publicității imobiliare; 
- Legea nr. 152/1998 – privind inființarea Agenției Naționale pentru 

Locuințe republicată, cu modificările şi completările ulterioare si 
Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 
nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu  
modificările şi completările ulterioare; 

- Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare. 
        În temeiul  art. 139 alin. (3) lit. (g) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. g) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se acordă către Direcția de Administrare a Fondului Locativ                 
Sector 6 dreptul de a administra suprafețele de teren ce cuprind proiecția la sol a 
imobilelor (amprenta blocului), aleile/căile și platformele pietonale acces bloc 
aferente imobilelor din cartierul „Constantin Brâncuși”. 

Art. 2. (1) Se împuternicește Direcția de Administrare a Fondului Locativ 
Sector 6 să dezmembreze, loturile de teren, aleile/căile și platformele pietonale 
acces bloc aferente imobilelor din cartierul „Constantin Brâncuși” – Zona A, din 
loturile de teren date în administrarea Consiliului Local Sector 6. 

(2) Se împuternicește Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 
să întreprindă demersurile necesare în vederea demarării procedurilor de 
publicitate imobiliară conform prevederilor legale în vigoare. 

Art. 3. La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri orice altă activitate 
similară din cadrul altor instituții și servicii publice din subordinea Consiliului 
Local Sector 6, se desființează. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia de Administrare a Fondului 
Locativ Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 
competenţelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6. 
 
PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ,                                     AVIZEAZĂ 
                                                             pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)   
                 din O.U.G. nr. 57/2019                                  
                                                                         Secretarul General al Sectorului 6, 
 
  
                                         Demirel Spiridon  
 
 
Nr.: 
Data:             



 
 

             RAPORT DE SPECIALITATE 
privind  acordarea către Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 

a dreptului de administrare asupra suprafețelor de teren ce cuprind proiecția la sol a imobilelor                

(amprenta blocului), aleile/caile și platformele pietonale acces bloc aferente imobilelor 

din cartierul „Constantin Brâncuși” 
          

  Având în vedere:  
- Adresa nr. 7573/28.11.2019 înregistrata la Primaria Municipiului București sub 

nr.1796874/28.11.2019; 
- Raspunsul nr. 1796874/18829.1/06.12.2019 înregistrat la Direcția de Administrare a 

Fondului Locativ Sector 6 sub nr. 7983/12.12.2019; 
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 214/2005 privind 

transmiterea cererii către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului de 
inițiere a unei Hotărâri de Guvern cu privire la transmiterea în proprietatea 
Municipiului București și în administrarea Consiliului local al sectorului 6 a unor 
terenuri din Cartierul  de locuințe “Constantin Brancuși”, precum și împuternicirea 
Consiliului Local al Sectorului 6 de a administra acest cartier; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1263/18.10.2005, privind transmiterea unor terenuri din 
proprietatea privată a statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
în proprietatea publică sau, după caz, în proprietatea privată a municipiului Bucureşti 
şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, Bucureşti; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 180/25.08.2010, privind 
trecerea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, din Zona A-cartier Constantin 
Brancuși Sector 6, din proprietatea publică a Municipiului București în proprietatea 
publică a statului;  

- Hotărârea nr. 77/2011 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuințe pentru 
tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național și 
aflate în administrarea consiliilor locale, precum și a măsurilor necesare în vederea 
aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru 
Locuințe, referitoare la administrarea și vânzarea acestora; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 5 / 2010 privind infiintarea Direcţiei de 
Administrare a Fondului Locativ Sector 6; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 61 / 2010 privind acordarea împuternicirii 
către Direcţia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 de administrare a 
unităţilor din fondul locativ Sector 6 şi modificarea H.C.L.S. 6 nr. 234/2005; 

- Legea 7/1996 – Legea cadastrului și a publicității imobiliare; 
-  Legea 152/1998 – privind inființarea Agenției Naționale pentru Locuințe republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare si Normele metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu  
modificările şi completările ulterioare; 

 -   Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 

MUNICIPIUL BUCURESTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 
DIRECTIA DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV SECTOR 

6 
Str. Valea Oltului nr. 31-35,Bl. Corp A+B,et.1, sector 6, Bucuresti 

Cod fiscal : 26479633; Tel/fax: 021 365.74.73 
 



           Ca o privire de ansamblu,  de la data construirii imobilelor a trecut un interval de timp 
considerabil, în prezent, existând necesitatea efectuării unor lucrări de reparații, revizie și 
intreținere a aleilor/cailor și platformelor pietonale acces bloc aferente imobilelor din cartierul 
„Constantin Brâncuși”.  
           În momentul de fată , în Zona C din cartierul „Constantin Brâncuși”, procedura de 
dezmembrare a loturilor de teren,  a aleilor/cailor și platformelor pietonale acces bloc aferente 
imobilelor este finalizată și corespunde cu situația de fapt.  

În Zona  A din cartierul „Constantin Brâncuși”  aceasta procedură de dezmembrare nu a 
fost  finalizată în totalitate întrucat actualele loturi existente trebuie dezmembrate în alte două 
loturi distincte după cum urmează:               

 - 1 (un) lot ce va cuprinde terenul în folosință ce reprezinta proiectia la sol a imobilelor ( 
amprenta blocului ), aleile/căile și platformele pietonale de acces bloc; 
             - 1 (un) lot ce va cuprinde terenul din jurul blocului ( curți + grădini) și trotuarele 
pietonale; 

În consecintă, în ceea  ce privește suprafața de teren ce cuprinde proiecția la sol a 
imobilelor ( amprenta blocului), aleile/caile și platformele pietonale acces bloc aferente 
imobilelor din cartierul „Constantin Brâncuși” –Zona A, există neconcordanțe considerabile 
între situația de fapt și cea existentă în documentele cadastrale actuale. 

Așa cum este mentionat în raspunsul Primariei Municipiului București  nr. 
1796874/18829.1/06.12.2019 la adresa Direcției de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 nr. 
7573/28.11.2019, îndreptarea neconcordantelor între situația de fapt și cea existentă în 
documentele cadastrale actuale , se poate realiza prin întocmirea unei noi documentații 
cadastrale elaborate în condițiile legii de catre Consiliul Local al Sectorului 6 ( Primaria 
Sectorului 6) în baza calității de administrator al terenului în cauză. 

Pentru a se putea realiza documentația cadastrală necesară în vederea dezmembrării 
loturilor de teren, precum și realizarea lucrărilor de reparații, revizie și întreținere a aleilor și 
căilor de acces, este necesară o împuternicire în acest sens din partea Consiliului Local al 
Sectorului 6 ( care are calitatea de administrator al terenului aferent cartierului „Constantin 
Brancuși”). 
     Având în vedere aspectele menționate mai sus, supunem spre aprobare plenului 
Consiliului Local Sector 6 proiectul de hotarare privind acordarea către Direcția de 

Administrare a Fondului Locativ Sector 6 a dreptului de administrare asupra suprafețelor de 

teren ce cuprind proiecția la sol a imobilelor ( amprenta blocului), aleile și platformele 

pietonale acces bloc aferente imobilelor din cartierul „Constantin Brâncuși”. 

    
 
                                                                     Director General, 
 
                                                              Pintileasa Bogdan-Gabriel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
 
 

Având în vedere adresa nr. 7573/28.11.2019 înregistrată la Primăria Municipiului 
București sub nr. 1796874/28.11.2019 și răspunsul nr. 1796874/18829.1/06.12.2019 înregistrat 
la Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 sub nr. 7983/12.12.2019; 

Ținând cont de prevederile: Hotărârii Consiliului General al Municipiului București               
nr. 214/2005 privind transmiterea cererii către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și 
Turismului de inițiere a unei Hotărâri de Guvern cu privire la transmiterea în proprietatea 
Municipiului București și în administrarea Consiliului local al sectorului 6 a unor terenuri din 
Cartierul  de locuințe “Constantin Brancuși”, precum și împuternicirea Consiliului Local al 
Sectorului 6 de a administra acest cartier; Hotărârii Guvernului nr. 1263/18.10.2005 privind 
transmiterea unor terenuri din proprietatea privată a statului şi din administrarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe în proprietatea publică sau, după caz, în proprietatea privată a 
municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, Bucureşti; Hotărârii 
Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 180/25.08.2010 privind trecerea locuințelor 
pentru tineri destinate închirierii, din Zona A-cartier Constantin Brancuși Sector 6, din 
proprietatea publică a Municipiului Bucuresti în proprietatea publică a statului; Hotărârii          
nr. 77/2011 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, 
construite prin programe de investiții la nivel național și aflate în administrarea consiliilor 
locale, precum și a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 
privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la administrarea și vânzarea 
acestora; Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 5/2010 - privind infiintarea Direcţiei de 
Administrare a Fondului Locativ Sector 6; Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 61/2010 - 
privind acordarea împuternicirii către Direcţia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 de 
administrare a unităţilor din fondul locativ Sector 6 şi modificarea H.C.L.S. 6 nr. 234/2005; 
Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare; Legii nr. 152/1998 privind inființarea 
Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările şi completările ulterioare și Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea 
Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările şi completările ulterioare; Codului Civil, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Ținând cont de  Raportul de Specialitate nr. 8207/16.12.2019 întocmit de Direcţia de 
Administrare a Fondului Locativ Sector 6 Bucureşti și de cele expuse mai sus, supun spre 
dezbatere și aprobare plenului Consiliului Local al Sectorului 6 Bucureşti proiectul de hotărâre 
privind acordarea către Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 a dreptului de 
administrare asupra suprafețelor de teren ce cuprind proiecția la sol a imobilelor (amprenta 
blocului), aleile/căile și platformele pietonale acces bloc aferente imobilelor din cartierul 
„Constantin Brâncuși”. 
 

 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 
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