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CONSILIUL LOCAL SECTOR  6  
S.T. 637/09.12.2020 

 
  

HOTĂRÂRE 
privind solicitarea acordului  expres al Consiliului General al Municipiului București de a iniția 
un  Protocol de colaborare între Sectorul 6 al Municipiului București și Universitatea de Științe 
Agronomice și Medicină Veterinară din București, Asociația Peisagiștilor din România-filiala 

București și Ordinul Arhitecților din România-București, în scopul implementării unor proiecte 
de regenerare urbană pentru conservarea și dezvoltarea  spațiului verde public și a biodiversității 

 
  Având în vedere Raportul de specialitate nr. 42/09.12.2020 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 conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea 

spațiilor verzi urbane; 
În temeiul art. 129 alin. (1), lit. b) și lit. c), art. 139 alin. (3) lit. e) şi art. 166 alin. (2)               

lit. g), o) și s) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6 
 

HOTĂRĂŞTE:        
 

Art. 1. Se solicită acordul expres al Consiliului General al Municipiului București 
pentru a iniția un Protocol de colaborare între Sectorul 6 al Municipiului București și 
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Asociația 
Peisagiștilor din România-filiala București și Ordinul Arhitecților din România-București, în 
scopul implementării unor proiecte de regenerare urbană pentru conservarea și dezvoltarea  
spațiului verde public și a biodiversității. 

Art. 2. După obținerea acordului expres al Consiliului General al Municipiului 
București, se împuternicește Primarul Sectorului 6 să semneze Protocolul de colaborare dintre 
părțile menționate la art. 1, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. (1) Primarului Sectorului 6 și Compartimentul Patrimoniu și Registru Agricol din 
cadrul Direcţiei Tehnice, Direcția Generală Arhitect Șef, vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri, 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                                              
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcția Generală Arhitect Șef 

    DIRECȚIA TEHNICĂ 
                                                                                                                                                Nr. 42/09.12.2020 

 

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. 

Spaţiul urban este imaginea interacţiunii grupurilor sociale, iar acest fenomen se află într-o 
continuă dinamică sub influențele dezvoltării economice, pe fondul schimbărilor climatice și a presiunilor 
imobiliare în creștere. 

Astăzi, în cazul marilor aglomerări urbane, preocupările autorităţilor publice locale trebuie să 
urmărească regenerarea mediului urban prin restructurarea, reconfigurarea și extinderea spațiului verde, 
ameliorarea și creșterea calității spațiilor publice, analiza și revitalizarea compozițiilor peisajelor urbane, prin 
implementarea unor proiecte sustenabile în beneficiul comunității locale.  

Regenerarea urbană sustenabilă presupune o dezvoltare inteligentă, durabilă și incluzivă din 
punct de vedere social, care poate fi realizată numai printr-o viziune globală și comprehensivă asupra 
problemelor orașului. 

Acțiunile ce trebuie întreprinse presupun analiza și identificarea zonelor deficitare în spații 
verzi publice, identificarea potențialului de extindere și introducerea în circuitul verde a zonelor cu potențial 
peisagistic local, identificarea zonelor destructurate, degradate, nefuncționale și crearea de soluții optime în 
vederea refuncționalizării lor, analizarea posibilităților de imbunătățire și extindere a spațiilor verzi existente, 
prin includerea terenurilor cu potențial ecologic sau socio-cultural ridicat în sistemul de spații verzi publice 
urbane, în scopul ocrotirii sănătății populației (cf. Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea 
spațiilor verzi urbane). 

În vederea realizării acestor obiective, se impune colaborarea interinstituțională dintre 
Sectorul 6 al Municipiului București și alte structuri de specialitate, cu atribuții și competențe specifice 
domeniilor de activitate vizate de proiectele ce urmează a fi implementate. 

Drept urmare, considerăm necesară și oportună adoptarea  prezentului proiect de hotărâre 
privind solicitarea acordului  expres al Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea 
Primarului Sectorului 6 de a semna  Protocolul de colaborare “Dezvoltarea spațiului verde public din sectorul 
6 în vederea îmbunătățirii calității peisajului și a vieții în mediul urban”, încheiat între Sectorul 6 al 
Municipiului București pe de o parte și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din 
București, Asociația Peisagiștilor din România-filiala București și Ordinul Arhitecților din România-
București pe de altă parte, în scopul implementării unor proiecte de regenerare urbană pentru conservarea și 
dezvoltarea  spațiului verde public și a biodiversității. 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

 
   STELA-ELENA TOMOEA 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

 

 
Pentru îndeplinirea obiectivelor privind regenerarea mediului urban, este 

necesară restructurarea, reconfigurarea și extinderea spațiilor verzi la nivelul 

sectorului 6, prin implementarea unor proiecte sustenabile, adaptate dinamicii 

urbane, în scopul creșterii calității spațiilor publice. 

 Drept urmare, văzând Raportul de specialitate nr. 42/09.12.2020 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 acordului  expres al Consiliului General al Municipiului București 

pentru împuternicirea Primarului Sectorului 6 de a semna  Protocolul de 

colaborare “Dezvoltarea spațiului verde public din sectorul 6 în vederea 

îmbunătățirii calității peisajului și a vieții în mediul urban”, încheiat între   

Sectorul 6 al Municipiului București pe de o parte și Universitatea de Științe 

Agronomice și Medicină Veterinară din București, Asociația Peisagiștilor din 

România-filiala București și Ordinul Arhitecților din România-București pe de altă 

parte, în scopul implementării unor proiecte de regenerare urbană pentru 

conservarea și dezvoltarea  spațiului verde public și a biodiversității. 

 

 
 

PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 
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