
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                            PROIECT  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
S.T. 523/28.10.2020                      

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea executării serviciilor de interes public local de către Administraţia Domeniului 
Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 în imobilul din Splaiul Independenţei nr. 313, aflat pe raza             

administrativ-teritorială a Sectorului 6, în baza Protocolului de colaborare dintre Primăria 
Sectorului 6, respectiv Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 şi 

 Universitatea Politehnică din Bucureşti 
 

 Văzând Raportul de specialitate nr. 18315/28.10.2020 al Administraţiei Domeniului 
Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 şi Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6; 
 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local 
Sector 6; 

Având în vedere: 
 - Protocolul de colaborare dintre Primăria Sectorului 6 prin Administraţia Domeniului 

Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 şi Universitatea Politehnică din Bucureşti                      
cu nr. de înregistrare 15637 din data de 15.09.2020;  
             - Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 6 nr. 66/08.04.2013 privind Regulamentul de Organizare 
și Funcţionare al Administraţiei Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6; 

Ţinând cont de prevederile: 
- Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, actualizată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
-  O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare 

a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), lit. e) şi lit. f), precum și cele ale art. 166 

alin. (2) lit. d), lit. l) şi lit. o) 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 executarea serviciilor de interes public local de către Administraţia 
Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 în imobilul din Splaiul Independenţei nr. 313, 
aflat pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6, în baza Protocolului de colaborare dintre 
Primăria Sector 6, respectiv Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 şi 
Universitatea Politehnică din Bucureşti, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din  
prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cheltuielile necesare pentru executarea serviciilor de interes public local realizate 
în baza Protocolului de colaborare dintre Primăria Sectorului 6, respectiv Administraţia 
Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 şi Universitatea Politehnică din Bucureşti, 
evidenţiate conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, vor fi 
suportate din bugetul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare 
Urbană 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 ŞEDINŢĂ,                                                  AVIZEAZĂ  
                                                                              pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
                                                                                             din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                     SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 6,   
 
   
Nr.:                                                                                          Demirel Spiridon                                                    
Data:              



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

  
  
  

Luând în considerare Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 6 nr. 66/08.04.2013 conform căreia, 

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 funcţionează în temeiul               

Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ca instituţie publică de interes 

local cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Sectorului 6, asigură, în limita 

fondurilor bugetare aprobate, întreţinerea şi curăţenia spaţiilor verzi, amenajarea şi reamenajarea 

lor, asigură dotarea domeniului public cu bănci, garduri şi gărduleţe protectoare, ghivece, coşuri 

de gunoi, etc., asigură repararea, înlocuirea şi întreţinerea dotărilor amplasate pe domeniul 

public; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 din                      

O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările și 

completările ulterioare şi O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Având în vedere obiectul de activitate specific al Administraţiei Domeniului Public şi 

Dezvoltare Urbană Sector 6 şi luând în considerare Raportul de specialitate                      

nr. 18315/28.10.2020 al Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, supun 

spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind 

aprobarea executării serviciilor de interes public local de către Administraţia Domeniului Public 

şi Dezvoltare Urbană Sector 6 în imobilul din Splaiul Independenţei nr. 313, aflat pe raza 

administrativ-teritorială a Sectorului 6, în baza Protocolului de colaborare dintre Primăria 

Sectorului 6, respectiv Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 şi 

Universitatea Politehnică din Bucureşti.  
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 În conformitate cu dispoziţiile art. 4 din O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea 
localităţilor urbane şi rurale, actualizată: “In îndeplinirea atribuţiilor ce le revin potrivit 

prezentei ordonanţe consiliile judeţene şi consiliile locale, precum şi primării vor adopta şi 

vor dispune măsurile ce se impun pentru asigurarea participării cetăţenilor, a instituţiilor 

publice şi agenţilor economici, cu sau fără personalitate juridică, la realizarea acţiunilor de 

înfăptuire şi păstrare a curăţeniei în interiorul localităţilor şi în afară acestora, la 

efectuarea la timp a activităţilor gospodăreşti.” 
Ţinând cont de dispoziţiile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Cu toţii preferăm oraşe prospere dar curate, aerisite, cu multe spaţii verzi şi zgomot 
redus, iar dreptul la un mediu sănătos e chiar expres proclamat în Constituţie. 

Afirmăm că dreptul la un mediu ambiant sănătos depoluat fizic şi moral este un drept 
elementar al fiecăruia dintre noi. Legislaţia garantează respectarea acestui drept. Dreptul la 
un mediu sănătos nu trebuie doar afirmat, ci întărit cu măsuri practice care să ofere 
cetaţeanului siguranţă şi încredere.  

Luând în considerare că locuitorii cartierelor Militari, Cotroceni și Crângași, au 
solicitat luni de zile redeschiderea parcului Universităţii Politehnice Bucureşti pentru accesul 
pietonal, revenirea la condițiile anterioare instituirii stării de urgență, cauzată de  virusul 
SARS-CoV-2 este necesară susținerea din partea Primăriei Sector 6 pentru realizarea acestui 
demers, susținerea Primăriei Sector 6 nefiind doar la nivel declarativ, ci și din punct de 
vedere financiar. 

Parcul Politehnica Bucureşti, cu o suprafață de 60 Ha, a reprezentat și reprezintă 
singura zonă verde la care are acces pietonal o populație de peste 170.000 locuitori, 
vârstnici, copii și tineri deopotrivă, din zonele menționate anterior. 

Permiterea accesului liber în campusul Universității Politehnica din București este o 
decizie singulară între universitățile din București. Această decizie a fost luată pentru a oferi 
cetățenilor, în condiții de bună-credință, un spațiu verde adecvat pentru mișcare și 
socializare, în special în condițiile restrictive ale pandemiei. 

Cartierul Militari nu excelează din punct de vedere al suprafeței spațiilor verzi. Există 
aici câteva parcuri mici și sunt amenajate locuri de joacă, dar mai sunt necesare și altele. Cel 
mai mare parc din cartier este Parcul Campusului Politehnicii Bucureşti, care însă nu este 
amenajat pentru a oferi locuitorilor cartierului posibilități de petrecere a timpului liber. 

Zonele unde, deocamdată, din cauza densității mari a populației, Sectorul 6 este 
deficitar sunt zonele de recreere și petrecere a timpului liber. S-au dezvoltat și reamenajat 
parcuri, dar zonele de spații publice sunt puține, cu excepția celor de tip mall care 
predomină. Reconversia zonelor industriale în zone de locuit și în clădiri de birouri și 
comerciale constituie un avantaj pentru Sectorul 6, dar și o provocare permanentă, fiind 
necesară dezvoltarea concomitentă a infrastructurii și a serviciilor publice. 

Având în vedere cele expuse anterior, înaintăm spre dezbatere şi aprobare Consiliului 
Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea executării serviciilor de interes 
public local de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 în 

 



imobilul din Splaiul Independenţei, nr.313, aflat pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 
6 în baza Protocolului de colaborare dintre Primăria Sector 6 prin Administraţia Domeniului 
Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 şi Universitatea Politehnică din Bucureşti.  

DIRECTOR GENERAL 
CRISTIAN TUDOR  


