
                                                              
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                            PROIECT  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6                      
S.T. 267/15.05.2020  
 
 
 
 
 
 

                                                                      HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea încheierii unui acord privind acordarea unui drept de folosință gratuită  
pentru un spațiu în suprafață de aproximativ 256 m2, situat în incinta centrului comercial  

din șoseaua Virtuții nr. 148, Sector 6, București, pentru desfășurarea activității  
Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6 

 
 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 123729/14.05.2020 întocmit de  Direcția 
Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului                      
Sectorului 6; 
 Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 
           Tinând seama de prevederile: 

- H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea 
birocrației în activitatea de relații cu publicul, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 327/2016 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a 
Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Impozite și Taxe 
Locale Sector 6; 
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f) și al art. 166 alin. (2) lit. l) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
Consiliul Local Sector 6 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1. Se aprobă încheierea unui acord privind acordarea unui drept de folosință 

gratuită pentru un spațiu în suprafață de aproximativ 256 m2, situat în incinta centrului comercial 
din șoseaua Virtuții nr. 148, Sector 6, București, pentru desfășurarea activității Direcției Generale 
de Impozite și Taxe Locale Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale 
Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
            (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, 
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: 
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                                                RAPORT DE SPECIALITATE 

 

în vederea promovării unui proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui acord privind  

acordarea unui drept de folosință gratuită pentru un spațiu în suprafață aproximativă de  256 m2, 

situat în incinta centrului comercial din soseaua Virtuții, nr. 148, Sector 6, București, pentru 

desfășurarea activității Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6  

 

 

 

            Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6 își desfășoară activitatea de 

constatare și impunere în trei centre în zona Drumul Taberei, Militari și Giulești. 

Centrul Giulești situat în Calea Giulești, nr. 125, in suprafata de 196.93 mp,  a fost 

preluat de către instituția noastră din 2006 si face parte dintr-un imobil  construit in anul 1962.  

Acest centru este destinat sa deservească contribuabilii din zona Giulești si Crangași, 

însa, în timp, spațiul a devenit impropriu desfașurării activității, atât din perspectiva amplasării 

acestuia, cât si din perspectiva schimbărilor legislative in ceeace privește asigurarea condițiilor 

de muncă si a securității in muncă, precum si a normelor pentru protecția si securitatea la 

incendiu.  

Astfel, pentru a respecta  normele pentru protecție și securitate la incendiu și pentru 

asigurarea condițiilor de muncă și a securițății în muncă este necesară recompartimentarea 

spațiului, însă acest lucru nu se poate realiza  din cauza suprafeței insuficiente care nu permite o 

astfel de recompartimentare. 

O problemă sesizată de mulți contribuabili o  reprezinta lipsa zonei de asteptare pentru 

contribuabili, lipsa locurilor de parcare si mai ales a celor pentru persoanele cu dezabilități. 

De asemenea, accesul către centru, atât pentru contribuabili, cât și pentru angajați,  este 

dificil din cauza faptului că în zonă circulă foarte puține mijloace de transpot în comun, iar multi 

dintre contribuabili preferă să mearga la centrul din strada Virtutii, aglomerând acest centru,  

întrucat accesul este mai facil.  

Pentru aceste motive, au fost întreprinse demersuri în vederea identificării unor spații 

corespunzătoare pentru relocarea centrului. 

 
 

 



                                                              
 

 O ofertă a fost înaintată de către D&D Global S.R.L., ce deține în proprietate Centrul 

Comercial Grant Shopping Center , situat în Șoseaua Virtuții nr. 148, sector 6, ofertă potrivit 

căreia pot da în folosință gratuită catre D.G.I.T.L. Sector 6 un spațiu de aproximativ 256 m2 , 

situat la parterul Centrului Comercial. 

In urma analizarii propunerii, apreciem că spațiul oferit corespunde ca amplasare, 

funcționalitate si condiții de munca pentru desfasurarea activitătii D.G.I.T.L. Sector 6. 

Astfel, Centrul Comercial in care se afla spațiul este amplasat intr-o zona intens 

circulată, in imediata apropiere a Pieței Crangași. In zona  exista diverse mijloace de transport in 

comun, cum sunt : tranvaiul 41, metrou si autobuze. Suprafața spatiului este mai mare decat cea 

din Centru Giulesti si premite o compartimentare ce corespunde nevoilor activității instituției, 

inclusive zonă de așteptare pentru contribuabili, fiind asigurate condițiile de munca si de 

securitate in munca, precum si normele pentru protecția si securitatea la incendiu.  

De asemena, centrul comercial dispune de locuri de parcare pentru vizitatorii centrului și 

rampă de acces pentru persoanele cu dezabilități. 

Având în vedere cele arătate mai sus , apreciem oportum raportul de specialitate si propunem 

spre dezbatere si aprobare Consiliului Local Sector 6 proiectul de hotarare pentru aprobarea 

încheierii unui acord privind acordarea unui drept de folosință gratuită pentru un spațiu în 

suprafață aproximativ de 256 m2, situat în incinta centrului comercial din soseaua Virtutii, nr. 

148, sector 6, București . 

 

 

 

                                          DIRECTOR GENERAL, 

                                       VAIDEANU ALIN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                              
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

REFERAT DE APROBARE 

 

Prin Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale 

Sector 6 nr. 123729/14.05.2020 se propune relocarea activității desfășurate în Centrul Crangași 

situat în Calea Giulești, în complexul comercial situat în șoseaua Virtuții nr. 148, Sector 6 pentru 

asigurarea unor condiții de muncă conform normelor în vigoare, precum și pentru a putea oferi 

contribuabililor servicii de calitate într-o locație la care sa aibă acces mult mai ușor.                 

Centrul Giulești al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 a fost 

construit în anul 1962, iar pentru respectarea normelor de protecție la incendiu și securitate în 

muncă este nevoie de o recompartimentare a spațiului, însă suprafața spațiului nu permite acest 

lucru. 

Este foarte important să putem oferi contribuabililor servicii de calitate, într-o locație la 

care toți contribuabilii din zona Giulești și Crângași să aibă acces mai ușor. 

 Față de cele mai sus-menționate supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local 

Sector 6, proiectul de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui acord privind acordarea unui 

drept de folosință gratuită pentru un spațiu în suprafață de aproximativ 256 m2, situat în incinta 

centrului comercial din șoseaua Virtutii, nr. 148, Sector 6, București, pentru desfășurarea 

activității Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6. 

 

 

 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 
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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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