MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 130/13.02.2020

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a transmite
în administrarea Consiliului Local Sector 6, terenurile situate în București, Splaiul Independenței
nr. 298A, Sector 6, Splaiul Independenței nr. 296 B, Sector 6, Calea Plevnei nr. 139C, Sector 6,
Bd. Timișoara nr. 101E, Sector 6, Strada Drumul Taberei nr. 78A, Sector 6
și declarate ca bunuri aparținând domeniului public al Municipiului București,
în baza H.C.G.M.B. nr. 9/29.01.2020
Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Direcției
Generale Arhitect Șef nr. 25/07.02.2020 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;
Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;
Ținând cont de:
- Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.G.M.B. nr. 9/29.01.2020 privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public al
Municipiului București a imobilelor situate în Splaiul Independenței nr. 298A, Splaiul
Independenței nr. 296B, Calea Plevnei nr. 139C, Bd. Timișoara nr. 101E, Strada Drumul
Taberei nr. 78A, Sector 6;
În temeiul art. 129 alin. (1), alin (2) lit (c), art. 139 alin. (3) lit. g) şi al art. 166 alin. (2)
lit. g), k), l), m), p) și q) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
Consiliul Local Sector 6
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a
transmite în administrarea Consiliului Local Sector 6, terenurile situate în București, Splaiul
Independenței nr. 298A, Sector 6, Splaiul Independenței nr. 296 B, Sector 6, Calea Plevnei nr.
139C, Sector 6, Bd. Timișoara nr. 101E, Sector 6, Strada Drumul Taberei nr. 78A, Sector 6 și
declarate ca bunuri aparținând domeniului public al Municipiului București, în baza H.C.G.M.B.
nr. 9/29.01.2020.
(2) Terenurile se identifică conform planurilor Anexă și vor fi destinate amenajării unor
parcări, spații verzi-locuri de joacă pentru copii, creșe, grădinițe și altor obiective de interes
public local.
Art. 2 (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Tehnică și Direcţia Generală Economică 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 SEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul General al Sectorului 6,

Spiridon Demirel
Nr.
Data:

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Arhitect Șef

DIRECȚIA GENERALĂ ARHITECT ȘEF
DIRECȚIA TEHNICĂ
Nr.__________/__________2020

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.
Contextul creat de provocările societăţii actuale, presupune o strânsă relaţie între omul
modern şi mediul înconjurător, astfel că problemele de gestionare a spaţiului, de valorificare
superioară a acestuia în beneficiul locuitorilor, ţin de contemporaneitate, iar în lipsa unor
măsuri ferme, aplicate cu prioritate, efectele negative generate de insuficiența amenajării
unor parcări, spații verzi-locuri de joacă pentru copii, creșe, grădinițe și altor obiective de
interes public local se vor amplifica, cu consecinţe semnificative atât pe termen scurt, dar mai
cu seamă pe termen lung.
Având în vedere cele menționate, în temeiul art. 129, alin. (1), alin (2) lit c), al art. 139
alin. (3) lit. g) şi al art. 166 alin. (2) lit. g), k), l), m), p) și q) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm necesară și
oportună adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General
al Municipiului București de a transmite în administrarea Consiliului Local Sector 6,
terenurile situate în București, Splaiul Independenței nr. 298A, sector 6, Splaiul
Independenței nr. 296 B, sector 6, Calea Plevnei nr. 139C, sector 6, Bd. Timișoara nr. 101E,
sector 6, Strada Drumul Taberei nr. 78A, sector 6 și declarate ca bunuri aparținând
domeniului public al Municipiului București, în baza H.C.G.M.B. nr. 9/ 29.01.2020;
Aceste tereuri se identifică conform planurilor Anexă, și vor fi administrate în vederea
amenajării unor parcări, spații verzi-locuri de joacă pentru copii, creșe, grădinițe și altor
obiective de interes public local.
DIRECTOR EXECUTIV,
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere că, 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, consider necesar și oportun
amenajarea unor parcări, spații verzi-locuri de joacă pentru copii, creșe, grădinițe
și altor obiective de interes public local.
Văzând Raportul de specialitate nr. 25/13.02.2020 al Direcţiei Tehnice din
cadrul Direcţiei Generale Arhitect-Şef;
Supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Sectorului 6, prezentul
proiect de hotărâre.

PRIMAR,
Gabriel Mutu
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