
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                      PROIECT                        
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                  
S.T. 654/16.12.2020 

HOTĂRÂRE 
privind amenajarea, întreţinerea şi salubrizarea spaţiilor verzi aferente blocurilor de locuinţe de 

pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti  
 

  
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 21033/15.12.2020 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. 5 lit. g) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi 

din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 9 alin. (2) din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 273/2020 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 21/2002 privind 

gospodărirea localităților urbane și rurale; 
  - Ordonanţei de Guvern 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.(1), precum şi cele ale art. 166 alin. (2) 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. Amenajarea, întreţinerea şi salubrizarea spaţiilor verzi aferente blocurilor de 
locuinţe de pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti vor fi 
realizate de către Asociaţiile de Proprietari/Locatari de pe raza administrativ-teritorială a 
Sectorului 6, acestea fiind direct responsabile de starea şi aspectul spaţiilor verzi. 
 Art. 2. Pentru defrişarea, toaletarea şi reducerea arborilor situaţi pe spaţiile verzi aferente 
blocurilor de locuinţe, Asociaţiile de Proprietari/Locatari au obligaţia să se adreseze Primăriei 
Municipiului Bucureşti – Direcţia de Mediu, în vederea solicitării avizului de specialitate, iar 
numai în situaţia acordării avizului A.D.P.D.U. Sector 6 poate întreprinde activităţi de defrişare, 
tăiere sau toaletare. 
 Art. 3. Asociaţiile de Proprietari/Locatari nu au dreptul să modifice destinaţia terenurilor 
spaţii verzi, acestea fiind folosite doar în scopul amenajării, întreţinerii şi salubrizării. 
 Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă H.C.L. Sector 6                    
nr. 196/2017. 
 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană             
Sector 6 şi Asociaţiile de Proprietari/Locatari de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 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, 
  
Nr.:                                          
Data:                     Demirel Spiridon                                             
                                      



 
 
 
 
 

 
 

 

REFERAT DE APROBARE 
 
 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 21033/15.12.2020, întocmit de 
Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, prin care se 
solicită aprobarea proiectului de hotărâre privind amenajarea, întreţinerea şi 
salubrizarea spaţiilor verzi aferente blocurilor de locuinţe de pe raza              
administrativ - teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. 
 Pentru îmbunătăţirea permanentă a aspectului edilitar al sectorului şi în 
vederea asigurării unui mediu civilizat, sănătos şi confortabil de viaţă pentru 
locuitorii acestuia, care să îndeplinească normele igienico-sanitare regulamentare 
şi pentru a se încadra în standardele urbane europene, un rol deosebit îl are 
implicarea colaterală atât a autorităţii administrației publice locale cât şi a 
locuitorilor Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti la participarea şi 
contribuția activă privind întreţinerea şi menținerea zonelor înconjurătoare 
locuințelor. 
 Ţinând seama de prevederile legale ale art. 9 alin. (2) din O.G. nr. 21/2002 
privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, astfel cum a fost modificat prin 
Legea nr. 273/2020: “Asociațiile de proprietari vor prelua, potrivit prevederilor 
legale, unele dintre obligațiile ce revin proprietarilor, potrivit prevederilor 
prezentei ordonanțe, și vor răspunde pentru realizarea acestora în fața autorităților 
administrației publice locale”; 
 Luând în considerare toate aceste aspecte, supun spre dezbatere și aprobare, 
Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind amenajarea, 
întreţinerea şi salubrizarea spaţiilor verzi aferente blocurilor de locuinţe de pe raza 
administrativ - teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. 
 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 

Pentru îmbunătăţirea permanentă a aspectului edilitar al sectorului şi în vederea 
asigurării unui mediu civilizat, sănătos şi confortabil de viaţă pentru locuitorii acestuia, care să 
îndeplinească normele igienico-sanitare regulamentare şi pentru a se încadra în standardele 
urbane europene, un rol deosebit îl are implicarea colaterală atât a autorităţii administrației 
publice locale cât şi a locuitorilor Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti la participarea şi 
contribuția activă privind întreţinerea şi menținerea zonelor înconjurătoare locuințelor. 

Astfel, pe lângă activităţile permanente şi prioritare ale A.D.P.D.U. Sector 6 - Secţia 
Spaţii Verzi constând în principal în realizarea operațiunilor privind întreţinerea, amenajarea şi 
administrarea zonelor verzi din cadrul parcurilor, grădinilor publice, scuarurilor precum şi a 
zonelor de vegetație din aliniamentele stradale ale Sectorului, se încearcă să se ofere sprijin prin 
programe periodice de curățenie şi acțiuni de întreţinere a vegetației în spaţiile verzi adiacente 
blocurilor de locuințe, pentru redarea unui aspect civilizat şi în cadrul acestor cartiere de 
locuințe, fiind de datoria locatarilor să mențină în condiții corespunzătoare zonele amenajate. 

Problema survine ca urmare a faptului că locuitorii/asociaţiile de proprietari/locatari ale 
cvartalurilor de blocuri din sector nu conștientizează necesitatea implicării active, ca beneficiari 
direcţi ai acestor spaţii, pentru realizarea acțiunilor de îngrijire şi gospodărire în limite legale a 
spaţiilor verzi din jurul blocurilor, pentru ridicarea standardului de curățenie şi aspect urbanistic 
corespunzător şi în aceste zone. 

Aceasta determină luarea unor măsuri cu caracter normativ de către autorităţile publice 
locale care să responsabilizeze civic şi să reglementeze legal regimul de întreţinere al acestor 
spaţii aferente asociațiilor de proprietari/locatari. 

Astfel având în vedere prevederile art.9, alin. (2) din O.G. nr.21/2002 privind 
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, astfel cum a fost modificat prin Legea nr.273/2020: 
“Asociațiile de proprietari vor prelua, potrivit prevederilor legale, unele dintre obligațiile 
ce revin proprietarilor, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, și vor răspunde pentru 
realizarea acestora în fața autorităților administrației publice locale.”, considerăm necesar 
să intervină obligativitatea ca şi asociațiile de proprietari să procedeze la amenajarea, 
întreţinerea şi salubrizarea spaţiilor predominant verzi din jurul blocurilor în care locuiesc, fiind 
direct responsabili de starea şi aspectul acestora. 

 Ţinând seama de cele expuse anterior, înaintăm spre dezbatere şi aprobare Consiliului 
Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind amenajarea, întreţinerea şi salubrizarea 
spaţiilor verzi aferente blocurilor de locuinţe de pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 6 
al Municipiului Bucureşti. 
 

DIRECTOR GENERAL 

CRISTIAN TUDOR 


