
MUNICIPIUL BUCURESTI                          PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6  
S.T. 575/17.11.2020 
     
 
     

HOTĂRÂRE 
privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de 

aprobare a asocierii dintre Sectorul 6 al Municipiului București și Universitatea 
Politehnica din București, în scopul acordării accesului nelimitat pentru public în 

incinta Parcului Universității Politehnica București - „Campusul Noul Local”  

 
 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19659/17.11.2020 al 
Administraţiei Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și Referatul de 
aprobare al domnului Ungureanu Marius Ionel, consilier local; 

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al        
Sectorului 6; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale cu modificările și completările ulterioare; 
 Ţinând cont de prevederile: 

- O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale,                   
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. f), art. 166 alin. (2) lit. s),                 
art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanta de Urgentă a Guvernului                   
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6 
 

      HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București 
pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu 
privire la asocierea dintre Sectorul 6 al Municipiului București și Universitatea 
Politehnica București, cu scopul acordării accesului nelimitat pentru public în 
incinta Parcului Universității Politehnica București - „Campusul Noul Local” din 
Splaiul Independenței nr. 313, sector 6, București.  

Art. 2. Asocierea prevazută la art. 1 va include următoarele condiții: 
1) Universitatea Politehnica din București va permite accesul publicului, 

pietonal sau cu alte mijloace de deplasare nemotorizate, în incinta Parcului 
Universității Politehnica București - „Campusul Noul Local”; 

2) Sectorul 6 va asigura salubrizarea si întreținerea spațiilor verzi din 
perimetrul Parcului Universității Politehnica București - „Campusul Noul 
Local”; 



3) Paza zonei Parcului Universității Politehnica București - „Campusul Noul 
Local” va fi asigurată de Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6. 
Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Domeniului Public și 

Dezvoltare Urbană Sector 6 și Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6, vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform 
competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6. 

                                                                               
                                                                                             

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   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:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

La proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului 
Bucuresti de aprobare a asocierii dintre Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti si 

Universitatea Politehnica din Bucuresti, in scopul acordarii accesului nelimitat pentru 
public in incinta Parcului Universității Politehnica București - „Campusul Noul Local”  

 

  
  
  

 Pentru orice așezare umană natura și spațiile verzi reprezintă o resursă foarte importantă, 
fiind un factor de echilibru în viața locuitorilor, importanța lor fiind și mai mare în cazul unui 
oraș cu caracteristicile demografice și structurale ale Bucureștiului în care factorul antropic pune 
o presiune crescută asupra lor. 
 Bucureşti, cel mai mare oraş al ţării, cu peste 1,9 milioane de locuitori (respectiv 16,2% 
din populaţia urbană), deţine o suprafaţă medie a spaţiilor verzi de doar 9,67 mp/locuitor – mult 
sub normativul UE şi insuficient în raport cu necesităţile minime ale populaţiei.1 
 Conform datelor cuprinse în Raportul privind starea factorilor de mediu în anul 2005 al 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti, situaţia actuală a spaţiilor verzi s-a modificat mult 
faţă de anul 1989, atât la nivelul general al Capitalei, cât şi al sectoarelor sale. Se remarcă o 
scădere drastică, cu circa 50%, a spaţiilor verzi, respectiv de la 34 712 237 mp în 1989, la 17 
082 024 mp în anul 2004.2  
 Distribuția spațiilor verzi în cadrul așezărilor urbane influențează și ea calitatea vieții 
locuitorilor, dar și importanța spațiilor verzi.  
 Pentru Sectorul 6 din București una dintre zonele verzi foarte importante este 
reprezentată de Parcul Politehnicii, ce este descris conform site-ului Primăriei Sectorului 6, ca 
”singurul parc mai mare”3 al cartierului Militari. Importanța sa a crescut și mai mult în ultimii 
ani după ce în zonă au apărut o serie de complexe rezidențiale noi, în care s-au mutat mii de 
oameni dar și o serie de clădiri de birouri cu mii de angajati ce pun presiune pe infrastructura 
locală. 
 Acest spațiu verde din punct de vedere al modului de folosință și al funcționalității se 
încadrează în categoria spațiilor verzi cu acces limitat ce cuprinde și formațiuni grădină ale unor 
instituții. 
 În cazul de faţă această zonă verde se află în administrarea Universității Politehnica 
București, făcând parte din Campusul ”Noul Local” situat la adresa Splaiul Independenței                    
nr. 313, sector 6, București.  
 Pe 27 martie 2020 Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență București a luat 
decizia să închidă parcurile din Capitală4, ca măsură de prevenire a răspândirii noului 
coronavirus, măsură menținută până la jumătatea lunii mai, când același for a permis 
redeschiderea lor.  
 Spațiul verde din cadrul Campusului Noul Local nu a fost redeschis odată cu celelalte 
parcuri, urmare a unei decizii a conducerii Universității Politehnica București ce a fost motivată 
de faptul că în cadrul anului universitar 2019-2020 activitățile se vor desfășura preponderent în 
mediul online. 
 Consider că decizia conducerii Universității Politehnica București este poate una 
justificată din punct de vedere al managementului instituției, prin faptul că accesul publicului 
extern implică anumite costuri de întreținere, curățenie sau poate acum chiar dezinfecție, un 
efort financiar ce poate să fie redirecționate către alte priorități ale unei activități de acest profil.  

 
1 SPAŢIILE VERZI – O PROBLEMĂ A URBANIZĂRII ACTUALE,  DUMITRU CHIRIAC, CRISTINA HUMĂ, MARIANA 
STANCIU http://www.revistacalitateavietii.ro/2009/CV-3-4-2009/03.pdf 
2 Raportul privind starea factorilor de mediu în anul 2005 al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti 
3 Primăria Sectorului 6: https://www.primarie6.ro/sectorul-6/cartiere/militari/ 
4 Instituția Prefectului Municipiul București: https://b.prefectura.mai.gov.ro/comunicat-de-presa-20/ 



 Dar, din păcate, o astfel de decizie de limitare a accesului la spațiul verde și la zona 
cunoscută ca Parcul Politehnicii produce deservicii și un disconfort major pentru comunitatea 
locală, în special pentru locuitorii zonelor învecinate. 
 Beneficiile spațiilor verzi urbane sunt multiple, fiind certificate de numeroase studii sau 
documente oficiale. 
 Organizația Mondială a Sănătății, într-un document din anul 2016, prezintă pe larg 
importanța spațiilor verzi urbane pentru sănătatea, echilibrul mental și psihic al cetățenilor 
susținând importanța accesului cetățenilor la aceste zone.5  
 Importanța acestui parc pentru locuitorii din zonă și dorința de a avea acces în continuare 
la el sunt demonstrate și de numeroasele reacții apărute în mediul public, printre ele fiind și o 
petiție online semnată de aproape de 2000 de cetățeni în 4 zile de la lansare, aceasta fiind 
adresată conducerii Universității Politehnica București și primarului Sectorului 6. 
 Consider că Primăria Sectorului 6, ar trebui să sprijine accesibilizarea spațiilor verzi 
către locuitorii orașului nostru. 
 În cazul spațiului verde situat în Splaiul Independenței numărul 313, sector 6, București, 
cunoscut ca Parcul Politehnicii, o soluție în acest sens ar putea să fie realizarea unui parteneriat 
între Universitatea Politehnica București și Sectorului6. În baza acestui parteneriat, Campusul 
Noul Local ar fi deschis către public, iar administrația locală ar asigura înțreținerea, curățenia și 
paza sa în condiții similare unui parc aflat în circuitul public al sectorului.  
 Având în vedere motivele expuse mai sus, vă propun spre dezbatere și aprobare 
proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului 
Bucuresti de aprobare a asocierii dintre Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti si 
Universitatea Politehnica din Bucuresti, in scopul acordarii accesului nelimitat pentru 
public in incinta Parcului Universității Politehnica București - „Campusul Noul Local”.  

 

 

Cu deosebita consideratie, 
Marius Ionel Ungureanu 
Consilier local 
 
 
 
 

 
5 Urban green spaces and health. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2016. 
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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. 

Importanța acestui parc pentru locuitorii din zonă și dorința de a avea acces în continuare la el sunt 
demonstrate și de numeroasele reacții apărute în mediul public, printre ele fiind și o petiție online semnată de 



aproape de 2000 de cetățeni în 4 zile de la lansare, aceasta fiind adresată conducerii Universității Politehnica 
București. 

În cazul spațiului verde situat în Splaiul Independenței numărul 313, cunoscut ca Parcul Politehnicii, o 
soluție în acest sens ar putea să fie realizarea unui parteneriat între Universitatea Politehnica București și 
Sectorul 6. În baza acestui parteneriat Campusul Noul Local ar fi deschis către public, iar administrația locală 
ar asigura înțreținerea, curățenia și paza sa în condiții similare unui parc aflat în circuitul public al sectorului.  

Având în vedere cele expuse anterior, considerăm necesară dezbaterea şi aprobarea de către Consiliul 
Local al Sectorului 6 a proiectului de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al 
Municipiului Bucuresti de aprobare a asocierii dintre Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti şi 
Universitatea Politehnica din Bucuresti, în scopul acordării accesului nelimitat pentru public în incinta 
Campusului Noul Local al Universităţii Politehnica din Bucureşti. 
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