
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                            PROIECT  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
NR. 154/16.03.2021                      
 

HOTĂRÂRE 
privind sprijinirea activităţilor comerciale din pieţele aflate în administrarea 
Administrației Piețelor Sector 6, prin adoptarea unor măsuri de sprijinire a 

comercianţilor pe perioada stării de alertă 
 
 

 Având în vedere Referatul de aprobare al unor consilieri locali și Raportul de 
specialitate al Administrației Pieţelor Sector 6; 
 Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 3 și 5 din cadrul Consiliului 
Local al Sectorului 6; 
 Ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 3/2021 privind 
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 
2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 
 Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi alin. (3),  art.  196 alin. (1) lit. a)  
şi art. 197 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind                   
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. Se aprobă măsurile de sprijinire a activităţilor comerciale din pieţele 
aflate în administrarea Administrației Piețelor Sector 6, prin suspendarea îndeplinirii 
obligațiilor contractuale de către agenții economici ale căror activități sunt întrerupte 
pe perioada stării de alertă (săli de jocuri, baruri, restaurante). 
 Art. 2. În baza cererilor formulate de agenții economici vizați de prezenta 
hotărâre, Administrația Piețelor Sector 6, va modifica contractele de închiriere prin 
acte adiţionale, conform art. 1 din prezenta. 
 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Piețelor Sector 6, 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,   
 
   
Nr.:                                                                         Demirel Spiridon                                            
Data:             



 
 

REFERAT  DE                                            APROBARE 
 
 
 În contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS- Co V-2 şi ţinând seama de prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României începând cu data de 14 martie 2021,  precum  şi stabilirea măsurilor 
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19; 
 Văzând prevederile cuprinse în ANEXA Nr. 3 din actul normativ mai sus 
menţionat "MĂSURI pentru diminuarea impactului tipului de risc" , respectiv                 
art.  12.  alin.  (1):  "  În  condiţiile art. 5 alin. (3) lit. j) din Legea nr. 55/2020, cu 
modificările şi completările  ulterioare, se suspendă activitatea pieţelor 
agroalimentare în spaţii închise, târgurilor, bâlciurilor şi a talciocurilor, definite 
potrivit art. 7 alin. (]) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea 
comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi 
completările ulterioare"; 
 Ţinând cont de atribuţiile Consiliului Local al Sectorului 6 prevăzute la 
art. 166 alin. (2) lit. g) şi lit.q) din Codul administrativ, prin care acesta 
administrează bunurile proprietate publică de pe raza sectorului precum şi faptul 
că asigură condiţiile necesare pentru buna funcţionare a pieţelor; 
 Luând în considerare faptul că, măsurile reale şi obiective impuse prin 
acte normative pentru a limita răspândirea COVID-19 au generat închiderea, 
suspendarea sau diminuarea activităţilor economice desfăşurate în spaţiile 
comerciale închiriate din pieţele aflate în administrarea Direcției de 
Administrare a Piețelor Sector 6, situaţie ce nu a putut fi prevăzută la încheierea 
contractelor de închiriere; 
 Pentru a veni în sprijinul agenților economici, în vederea asigurării 
continuității dezvoltării pe  plan  local a activităţilor comerciale din spaţiile 
închiriate în pieţe, pentru a nu afecta negativ piaţa locurilor de muncă din cauza 
închiderii acestor activităţi, cu consecinţa diminuării drastice a condiţiilor de trai 
pentru familiile afectate, propunem spre aprobare prezentul proiectul de 
hotărâre. 
 
 
Consilieri Locali: 
 
Ștefan Viorel FLORESCU                            
Nicoleta Veronica TRĂISTARU                                                    
 



 
 
DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A PIEȚELOR 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind sprijinirea activităţilor comerciale din pieţele 
aflate în administrarea Administrației Piețelor Sector 6, prin adoptarea unor 

măsuri de sprijinire a comercianţilor pe perioada stării de alertă 
 

 Prin referatul de aprobare al unor consilieri locali, iniţiatorii arată faptul 
că, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 s-a prelungit starea de alertă conform 
Hotărârii Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe 
teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea 
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19. Conform premiselor existente, această 
situaţie este de presupus a se menţine şi în continuare. 
 Văzând prevederile cuprinse în ANEXA Nr. 3 din actul normativ mai sus 
menţionat "MĂSURI pentru diminuarea impactului tipului de risc", respectiv 
art. 12. alin.  (1):  "În  condiţiile  art. 5 alin. (3)  lit. j) din Legea                  nr. 
55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă activitatea 
pieţelor agroalimentare în spaţii închise, târgurilor, bâlciurilor şi a 
talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului                   
nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în 
unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare"; 
 Luând în considerare faptul că, măsurile reale şi obiective impuse prin 
acte normative pentru a limita răspândirea COVID-19 au generat închiderea, 
suspendarea sau diminuarea activităţilor economice desfăşurate în spaţiile 
comerciale închiriate din pieţele aflate în administrarea Consiliului Local 
Sector 6, situaţie ce nu a putut fi prevăzută la încheierea contractelor de 
închiriere; 
 Pentru a veni în sprijinul agentilor economici, în vederea asigurării 
continuității dezvoltării pe plan local a activităţilor comerciale din spaţiile 
închiriate în pieţe, pentru a nu afecta negativ piaţa locurilor de muncă din 
cauza închiderii acestor activităţi, cu consecinţa diminuării drastice a 
condiţiilor de trai pentru familiile afectate, înaintăm spre dezbatere şi aprobare 
Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre alăturat. 
 
 
DIRECTOR 

 
 

 
 
 
 


