
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                               PROIECT                               
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                  
S.T. 604/27.11.2020 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite în 
administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația Domeniului Public și 

Dezvoltare Urbană Sector 6, imobilul cu nr. cadastral 214793 situat în București,                              
B-dul Timişoara, nr. 108B, Sector 6 

 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20246/27.11.2020 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. 5 și 6 ale Consiliului Local 
Sector 6; 

Ţinând cont de prevederile: 
- art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 87 alin. (5) şi art. 286, alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 - Codul Civil, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.  c), art. 139 alin. (3) lit. g) şi                

art. 166 alin. (2) lit. g) şi lit. l) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. (1) Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a 
transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația Domeniului 
Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, imobilul cu nr. cadastral 214793 situat în București,         
B-dul Timişoara, nr. 108B, Sector 6. 
 (2) Terenul se identifică conform planului Anexă şi va avea destinaţia punct de lucru 
pentru Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare 
Urbană Sector 6 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, 
 
                                                                                                         Spiridon Demirel 
                                       

 
 
 
 
Nr.:                                          
Dată     
                                                                 
 



 
 
 
 
 
 
  

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 
 
 

În vederea susținerii 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 pentru demararea unor proiecte 
necesare utilizării lor în folosul comunităţii locale şi pentru crearea unor condiţii 
mai bune şi o dezvoltare durabilă a Sectorului 6 şi a zonei. 

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 20246/27.11.2020 al 
Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, supun spre 
dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, prezentul proiect de 
hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a 
transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația 
Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, imobilul cu nr. cadastral 
214793 situat în București, B-dul Timişoara nr. 108B, Sector 6. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
  
 

Având în vedere art.166, alin.(2), lit. g) şi lit.l) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ care prevede că : “Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti exercită, 
în principal, următoarele atribuţii:............ g) administrează, în condiţiile legii, bunurile proprietate 
publică sau privată a municipiului, de pe raza teritorială a sectorului, pe baza hotărârii Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti;………………… l) asigură, potrivit competenţelor lor, 
condiţiile necesare bunei funcţionări a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie, sănătate, 
cultură, tineret şi sport, apărarea ordinii publice, de interes local; urmăresc şi controlează activitatea 
acestora.” 

Ţinând seama de art.286, alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, domeniul public al comunei, al oraşului sau al municipiului 
este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa nr. 4, precum şi din alte bunuri de uz sau de interes 
public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege ca 
fiind bunuri de uz sau de interes public naţional ori judeţean. 

Domeniul public local al comunelor, oraşelor şi municipiilor este alcatuit şi din terenurile şi 
clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, precum şi instituţiile publice de 
interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile şi altele asemenea. 

Instituţiile publice au un rol important în cadrul statului deoarece prin intermediul acestora 
îşi îndeplineşte funcţiile sale. De asemenea, procesele economice în economia de piaţă, sunt 
influenţate de stat prin pârghiile economico-financiare aflate la dispoziţia sa, utilizate în vederea 
corectării dezechilibrelor la nivel macroeconomic. 

Proiectul de act normativ privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti de a transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația 
Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, imobilul cu nr. cadastral 214793 situat în 
București, B-dul Timişoara, nr. 108B, Sector 6 cu destinaţia punct de lucru pentru Administrația 
Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 va crea cadrul legal necesar demarării unor 
proiecte necesare utilizării lor în folosul comunităţii locale pentru crearea unor condiţii mai bune şi 
o dezvoltare durabilă a Sectorului 6 şi a zonei. 
 Faţă de cele expuse anterior înaintăm spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al 
Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti de a transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația 
Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, imobilul cu nr. cadastral 214793 situat în 
București, B-dul Timişoara, nr. 108B, Sector 6. 
 

DIRECTOR GENERAL 

CRISTIAN TUDOR 


