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HOTĂRÂRE 
privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a întreprinde 
demersurile necesare în vederea inițierii unei hotărâri de guvern pentru transmiterea 

imobilelor având numerele cadastrale 218783, 227926 și 228563, din domeniul public al 
statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al 

Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 
 
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 41/18.11.2020 al Compartimentului 
Patrimoniu și Registru Agricol din cadrul Direcţiei Tehnice, Direcția Generală Arhitect 
Șef și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6; 

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al Sectorului 6; 
În temeiul art. 129 alin. (1), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 166 alin. (2) lit. g) și                 

art. 292 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 întreprinde demersurile necesare în vederea inițierii unei hotărâri de 
guvern pentru transmiterea imobilelor având numerele cadastrale 218783, 227926 și 
228563, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, 
în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al 
Sectorului 6. 

(2) Datele de identificare ale imobilelor menționate la art. 1 sunt prevăzute în 
Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.  Imobilele menționate la art. 1 vor fi destinate realizării unor noi edificii 
urbane de interes public (creșe, unități de învățământ preuniversitar, spații verzi-locuri de 
joacă pentru copii, parcări, etc.). 

Art. 3. (1) Primarului Sectorului 6 și Compartimentul Patrimoniu și Registru 
Agricol din cadrul Direcției Tehnice, Direcția Generală Arhitect Șef 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,   
                                                                                                                      
 
                                                                                 Demirel Spiridon                                           
 
Nr.:                                                                                               
Data:  
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcția Generală Arhitect Șef 

 DIRECȚIA TEHNICĂ 
 

 Nr. 41/18.11.2020 
 

 

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, trebuie privite ca modalităţi distincte ale conceptului de 
dezvoltare durabilă,  concept ce trebuie aplicat în raport cu dinamica structurii urbane în 
vederea realizării unor proiecte cu impact în comunitatea locală. 

În susținerea campaniei de dezvoltare a Bucureștiului, administrația publică locală 
a sectorului 6 întreprinde, potrivit competențelor, toate demersurile legale necesare pentru 
preluarea în administrare a imobilelor-terenuri disponibile, situate pe raza administrativ-
teritorială a sectorului 6, în scopul valorificării superioare a potenţialului de care acestea 
dispun,  pentru realizarea unor noi edificii urbane de interes public (creșe, unități de 
învățământ preuniversitar, spații verzi-locuri de joacă pentru copii, parcări, etc.), care să 
răspundă nevoilor actuale ale comunității locale în plan economic, social și cultural. 

Având în vedere cele menționate, considerăm necesară și oportună adoptarea 
prezentului proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului 
București de a întreprinde demersurile necesare în vederea inițierii unei hotărâri de guvern 
pentru transmiterea imobilelor având numerele cadastrale 218783, 227926 și 228563, din 
domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul 
public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 6. 
 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 

STELA-ELENA TOMOEA 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

 

 

În susținerea campaniei de dezvoltare a Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti, este necesară valorificarea superioară a tuturor imobilelor şi spaţiilor 

disponibile, situate pe raza administrativ-teritorială a sectorului 6 și aflate în 

domeniul public al Municipiului București. 

Drept urmare, văzând Raportul de specialitate nr. 41/18.11.2020 al 

Direcţiei Tehnice din cadrul Direcţiei Generale Arhitect-Şef, supun spre dezbatere 

şi aprobare Consiliului Local al Sectorului 6, prezentul proiect de hotărâre privind 

solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a întreprinde 

demersurile necesare în vederea inițierii unei hotărâri de guvern pentru 

transmiterea imobilelor având numerele cadastrale 218783, 227926 și 228563, din 

domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în 

domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 6. 

 
PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 
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