
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                      PROIECT                       
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                  
Nr. 118/03.03.2021 

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 a terenului situat în fața  imobilului cu numărul cadastral 228562 
şi număr poștal 45C pe B-dul Ghencea, Sector 6, București, având ca vecinătăți imobilele cu 

numerele cadastrale 201018, 228562 și nr. 238192 în vederea derulării  
unor lucrări de amenajare/reamenajare urbanistică 

 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3116/03.03.2021 al Administraţiei 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 şi Referatul de aprobare al Primarului 
Sectorului 6; 
 Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

Ţinând cont de prevederile: 
- 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; 
- Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 

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

art. 166, alin. (2) lit. g) 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 solicită către Consiliul General al Municipiului Bucureşti transmiterea în 
administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația Domeniului Public și 
Dezvoltare Urbană Sector 6 a terenului situat în fața  imobilului cu numărul cadastral 228562 şi 
număr poștal 45C pe B-dul Ghencea, Sector 6, București, având ca vecinătăți imobilele cu 
numerele cadastrale 201018, 228562 și nr. 238192. 
 (2)  Terenul se identifică conform planului Anexă, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre și va fi folosit în scopul derulării de lucrări de amenajare/reamenajare urbanistică. 
 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:                                                                                                
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RAPORT DE SPECIALITATE 
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  
terenul adiacent imobilului cu numărul cadastral 228562 şi aferent arterei de circulaţie  

B-dul Ghencea, Sector 6, București în vederea derulării de lucrări de amenajare/reamenajare urbanistică 
 

Având în vedere art.166, alin.(2), lit. g) 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.” 

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. 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti a demarat ample lucrări de amenajare/reamenajare urbană pe 
raza administrativ-teritorială a Sectorului 6 pentru a putea asigura o întreţinere unitară a spaţiilor verzi, 
precum şi pentru a putea efectua reparaţii asupra mobilierului urban şi de a demara noi investiţii. În 
vederea realizării acestui obiectiv vă rugăm să înaintaţi o solicitare Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti în vederea transmiterii dreptului de administrare asupra terenului adiacent imobilului cu 
numărul cadastral 228562 şi aferent arterei de circulaţie B-dul Ghencea, Sector 6, București.  

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, terenul adiacent imobilului cu numărul cadastral 228562 şi aferent arterei de 
circulaţie B-dul Ghencea, Sector 6, București în vederea derulării de lucrări de amenajare/reamenajare 
urbanistică 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 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 terenul adiacent imobilului cu numărul cadastral 228562 şi aferent arterei de circulaţie  
B-dul Ghencea, Sector 6, București în vederea derulării de lucrări de amenajare/reamenajare urbanistică. 
 

DIRECTOR GENERAL 

IOAN-OVIDIU MAXIM 



 
 
 
 

 
 

 

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 şi a zonei. 

Pentru asigurarea obiectivelor esențiale pentru comunitate constând în reabilitarea 
infrastructurii de bază, furnizarea de servicii publice continue și de calitate către populație, 
asigurarea confortului urban, respectarea standardelor europene privind conservarea și protecția 
mediului înconjurător, precum și pentru o mai bună și continuă înfrumusețare a Sectorului 6                
al Municipiului Bucureşti se impune derularea de lucrări de amenajare/reamenajare urbanistică.  

Ţinând seama de prevederile legale ale art. 166 alin. (2) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 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.” 

 Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 3116/03.03.2021 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 Bucureşti de a transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin 
Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 a terenului situat în fața  
imobilului cu numărul cadastral 228562 şi număr poștal 45C pe B-dul Ghencea, Sector 6, 
București, având ca vecinătăți imobilele cu numerele cadastrale 201018, 228562 și nr. 238192 în 
vederea derulării unor lucrări de amenajare/reamenajare urbanistică. 

 

 

PRIMAR,  

Ciprian Ciucu 

 

 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro;  e-mail: prim6@primarie6.ro; 

facebook.com/PrimariaSectorului6 
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