MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 125/12.02.2020

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind trecerea din administrarea Sectorului 6 al Municipiului București,
în administrarea Administrației Piețelor Sector 6 a unui număr de 56 de terenuri
destinate amplasării/construirii de structuri pentru comercializarea de flori

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 122/14.01.2020 al Administrației
Pieţelor Sector 6 şi Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 5 și 6 ale
Consiliului Local Sector 6;
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) și ale art. 166 alin. (2) lit. g)
şi ş) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul Local Sector 6
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă trecerea din administrarea Sectorului 6 al Municipiului
București, în administrarea Administrației Piețelor Sector 6, a unui număr de 56 de
terenuri destinate amplasării/construirii de structuri pentru comercializarea de flori.
Aceste terenuri sunt identificate conform Anexei la prezenta hotărâre.
(2) Procesul verbal de predare-primire a celor 56 de terenuri va fi încheiat în
termen de maxim 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Piețelor Sector 6, vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

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:

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

REFERAT DE APROBARE

Potrivit art. 166 alin. (2) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti “administrează, în condiţiile legii, bunurile proprietate publică sau privată a
municipiului, de pe raza teritorială a sectorului, pe baza hotărârii Consiliului General al
Municipiului Bucureşti” şi art. 166 alin. (2) lit. ş) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, consiliile locale ale sectoarelor “asigură libertatea comerţului şi încurajează
libera iniţiativă, în condiţiile legii”.
Conf. art. 287 lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
“Exercitarea dreptului de proprietate public, cu excepţia reprezentării în instanţă a statului
român prin Ministerul Finanţelor Publice în legătură cu raporturile juridice privind
proprietatea publică, se realizează de către: (b) autorităţile deliberative ale administraţiei
publice locale, pentru bunurile aparţinând domeniului public al unităţilor
administrativ-teritoriale”.
Conf. art. 868 Cod Civil “(1) Dreptul de administrare aparține regiilor autonome
sau, după caz, autorităților administrației publice centrale sau locale și altor instituții
publice de interes național, județean ori local. (2) Titularul dreptului de administrare poate
folosi și dispune de bunul dat în administrare în condițiile stabilite de lege și, dacă este
cazul, de actul de constituire”.
Luând în considerare statutul Administraţiei Pieţelor Sector 6 astfel cum a fost
stabilit prin H.C.L. Sector 6 nr. 192/2016, conf. căreia “Administraţia Pieţelor Sector 6
este persoană juridică română organizată ca serviciu public de interes local în subordinea
Consiliului Local al Sectorului 6”.
Faţă de cele de mai sus şi văzând Raportul de specialitate nr. 122/14.01.2020 al
Administrației Piețelor Sector 6, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al
Sectorului 6, proiectul de hotârâre privind transmiterea în administrarea Administrației
Piețelor Sector 6 a unui număr de 70 de terenuri destinate comercializării de flori.
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RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere prevederile principiului administrării domeniului public și
privat al unităţilor administrativ-teritoriale astfel cum este prev.art. 108 din OUG nr.
57/2019 privind codul administrativ conform căruia ”Consiliile locale şi consiliile
judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a prezentului cod, ca
bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, după caz, să fie:
a) date în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea
unităţii administrativ-teritoriale care le are în proprietate; (…)”
Ţinând cont că la nivelul sectorului 6, comerţul cu flori pe domeniul public
nu este reglementat unitar, existând florării amplasate atât pe zonele aflate în
administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 6 cât şi pe zonele aflate în
administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, de asemenea existând și o mare
diversitate de forme arhitecturale;
Luând în considerare necesitatea creării premiselor dezvoltării unui comerţ
civilizat şi unitar în toate zonele publice, inclusiv în domeniul comerţului cu flori,
considerăm că se impune crearea unui cadru administrativ necesar punerii în
valoare a domeniului public al sectorului 6 şi în zona comerţului cu flori iar pentru
aceasta este necesară concentrarea la nivelul aceleiaşi înstituţii a atributelor de
administrare a terenurilor destinate comerţului cu flori din sectorul 6;
De asemenea considerăm necesară împuternicirea aceleiaşi instituţii,
Administraţia Pieţelor Sector 6, cu exercitarea atribuţiilor referitoare la stabilirea
cadrului în care să se efectueze comerţul cu flori în zonele publice din sectorul 6 al
municipiului Bucureşti împlicând atât întocmirea regulamentului privind comerțul
cu flori cât și amplasarea/construirea
structurilor de vânzare
destinate
comercializării de flori;
Totodata, plecând de la dezideratul creerii condițiilor necesare desfăsurării
unui comerț civilizat raportat la exigențele momentului, Administrația Piețelor
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Sector 6 urmează să țină cont în identificarea soluțiilor arhitecturale pentru cele 56
de structuri de vânzare de principiile urbanistice adoptate la nivelul municipiului
București cu scopul de a citadiniza și de a da un caracter urban comerțului cu flori
din sectorul 6;
Luând în considerare necesitatea asigurării bunelor condiţii de desfăşurare a
activităţii administraţiei publice la nivelul sectorului 6, precum şi faptul că
prezentul proiect de hotărâre întruneşte atât condiţiile de legalitate cât şi de
oportunitate considerăm că poate fi supus aprobării plenului Consiliului Local al
Sectorului 6.
Având în vedere cele de mai sus, coroborate cu prevederile art. 139 alin. 3
lit. ”g” din din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ propunem spre analiză
şi aprobare, prezentul proiect de hotărâre.

Director General,
Marius LĂCĂTUŞ
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