
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                PROIECT
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
Nr. 179/31.03.2021

HOTĂRÂRE
privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a declara terenul

identificat conform Anexei, ca bun aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti în
vederea înfiinţării unei artere de circulaţie de deservire locală

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 54/25.03.2021 al Direcţiei Tehnice din 
cadrul Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Planificare Urbană și Referatul de aprobare al 
Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al Sectorului 6;
Ținând cont de prevederile:
- art. 31 alin. (2) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, actualizată cu modificările şi 

completările ulterioare;
- H.C.G.M.B. nr. 66/2006;
-  art. 2 lit. d) din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;
- H.C.G.M.B. nr. 31/2003 privind aprobarea Regulamentului privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri și atribuirea numerelor postale de imobile în municipiul București;
- art. 104 alin. (1) lit. n) şi art. 286 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere adresa înregistrată la Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti sub                

nr. 45339/15.11.2016;
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), c) și e),  art. 139 alin. (3) lit. g) şi art. 166 

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

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti declararea terenului 
identificat conform Anexei, ca bun aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti în 
vederea înfiinţării unei artere de circulaţie de deservire locală şi atribuirea unei denumiri de 
arteră.

Art. 2. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti transmiterea arterei de 
circulaţie de deservire locală nou înfiinţate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 al 
Municipiului Bucureşti  prin Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi direcţiile din aparatul de specialitate al Primarului 
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,
                                                                                         

                                                                                            Demirel Spiridon

Nr.:
Data:



 
 
 
 
 

 
 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

Întrucât terenul DE 9/26 care asigură accesul la imobilele situate în                   
str. Prelungirea Ghencea nr. 143 A-G şi str. Prelungirea Ghencea nr. 145 A-M, 
sector 6, nu face obiectul dreptului de proprietate privată şi nici obiectul vreunui 
drept de servitute constituit prin titlu sau hotărâre judecătorească, dreptul de 
proprietate operează în favoarea unităţii administrativ-teritoriale, respectiv a 
Municipiului Bucureşti. 

În vederea asigurării condiţiilor esenţiale de accesibilitate egală şi 
nediscriminatorie la serviciile publice de utilităţi, în condiţii contractuale 
reglementate, este necesară preluarea terenului în cauză, identificat conform 
Anexei, în domeniul public al Municipiului Bucureşti în vederea înfiinţării unei 
artere de circulaţie de deservire locală şi atribuirii unei denumiri de arteră şi a 
transmiterii în administrarea Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, prin 
Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, condiţii necesare 
în vederea demarării lucrărilor de extindere a reţelei de utilităţi în zonă. 

Drept urmare, supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al 
Sectorului 6, prezentul proiect de hotărâre.  
 
 

PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia Generală Arhitect Şef şi Planificare Teritorială 

    DIRECŢIA TEHNICĂ 
                                                                                                                                                Nr. 54/25.03.2021 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

Cu ocazia punerii în posesie a persoanelor îndreptăţite, parcela de teren DE 9/26 
identificată conform Anexei, a fost constituită ca urmare a aplicării legilor fondului funciar, 
iar regimul juridic al acestui teren este stabilit în baza prevederilor art. 31 din Legea nr. 
18/1991 a Fondului funciar, actualizată cu modificările şi completările ulterioare. 

Acest drum de exploatare asigură accesul la imobilele situate în str. Prelungirea 
Ghencea nr. 143 A-G şi str. Prelungirea Ghencea nr. 145 A-M, sector 6. 

Întrucât terenul în cauză nu face obiectul dreptului de proprietate privată şi nici 
obiectul vreunui drept de servitute constituit prin titlu sau hotărâre judecătorească, dreptul de 
proprietate operează în favoarea unităţii administrativ-teritoriale, respectiv a Municipiului 
Bucureşti. 

Drept urmare, pentru asigurarea condiţiilor esenţiale de accesibilitate egală şi 
nediscriminatorie la serviciile publice de utilităţi, în condiţii contractuale reglementate, este 
necesară preluarea terenului în cauză în domeniul public al Municipiului Bucureşti în vederea 
înfiinţării unei artere de circulaţie de deservire locală, în conformitate cu prevederile 
H.C.G.M.B. nr. 66/2006 şi atribuirii unei denumiri de arteră conform prevederilor 
H.C.G.M.B. nr. 31/2003 şi transmiterea în administrarea Sectorului 6 al Municipiului 
Bucureşti, prin Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, condiţii 
necesare în vederea demarării lucrărilor de extindere a reţelei de utilităţi în zonă. 

În conformitate cu art. 104 alin. (1) lit. n), art. 136, alin. (3), lit. a) şi art. 286 alin. (4) 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ actualizat cu modificările şi completările 
ulterioare, considerăm necesară şi oportună adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind 
privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a declara terenul 
identificat conform Anexei, ca bun aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti în 
vederea înfiinţării unei artere de circulaţie de deservire locală şi atribuirii unei denumiri de 
arteră. 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

 
                                                    STELA-ELENA TOMOEA 


