
 

 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                              PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                        
Nr. 222/15.04.2021   
       
 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea unor măsuri de sprijin pentru agenţii economici afectaţi de incendiul din data de 

14.04.2021 din incinta Pieţei  Veteranilor - Complex Comercial Veteranilor 
 

 

  
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarul Sectorului 6 şi Raportul de specialitate               
nr. 2302/14.04.2021 al Administrației Piețelor Sector 6; 
 Luând în considerare avizul comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local al Sectorului 6; 
 Ţinând cont de prevederile art. 1.777 şi urm şi art. 1.949 şi urm. Cod Civ; 
 În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. q) şi ş) din O.U.G. 57/2019  privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
 Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1.  Se împuterniceşte Administraţia Pieţelor Sector 6 să încheie acte adiţionale prin care 
să suspende plata chiriei/cotei lunare din profit datorată de agenţii economici prevăzuţi în Anexa la 
prezenta hotărâre, care au fost afectaţi de incendiul din data de 14.04.2021 din Complexul Comercial 
Veteranilor situat în B-dul Iuliu Maniu nr. 78-92, sector 6 şi care au în desfăşurare contracte de 
asociere/închiriere cu Administraţia Pieţelor Sector 6. 
 Art. 2.  De prevederile prezentei hotârâri pot beneficia agenţii economici prevăzuţi în Anexa 
la prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 3 luni, începând cu data de 14.04.2021, perioadă care poate 
fi prelungită la cerere până la maximum 6 luni în cazul contractelor de asociere şi până la data 
repunerii în folosinţă a spaţiilor comerciale deţinute în cazul contractelor de închiriere. 
 Art. 3. (1) Administraţia Pieţelor Sector 6 va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se vor efectua 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.: 
Data: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

  

 Având în vedere necesitatea protejării agenţilor economici care îşi desfăşoară 
activitatea în incinta Pieţei Vereranilor-Complex Comercial Veteranilor, situată în           
B-dul Iuliu Maniu nr. 78-92, sector 6, Bucureşti, în spaţiile comerciale afectate de 
incendiul din data de 14.04.2021. 

 Potrivit art. 166 alin. (2) lit. q) teza a doua din O.U.G. nr.  57/2019  privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti „înfiinţează şi organizează târguri, pieţe, oboare 
(…) şi asigură buna funcţionare a acestora” şi art. 166 alin. (2) lit. ş)  din                   
O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul administrativ, consiliile locale ale sectoarelor 
„asigură libertatea comerţului şi încurajează libera iniţiativă, în condiţiile legii”. 
 Luând în considerare statutul Administraţiei Pieţelor Sector 6, astfel cum a 

fost stabilit prin H.C.L. Sector 6 nr. 192/2016, conform căreia „Administraţia 
Pieţelor Sector 6 este persoană juridică română organizată ca serviciu public de 
interes local în subordinea Consiliului Local al Sectorului 6”. 
 Faţă de cele de mai sus, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local 
al Sectorului 6, proiectul de hotârâre privind aprobarea unor măsuri de sprijin pentru 
agenţii economici afectaţi de incendiul din data de 14.04.2021 din incinta Pieţei 

Veteranilor - Complex Comercial Veteranilor. 
 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
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RAPORT  DE  SPECIALITATE  

 

 

Luând în considerare circumstanțele excepționale create de declanşarea 

unui incendiu, în data de 14.04.2021, în incinta Pieţei Vereranilor-Complex 

Comercial Veteranilor, situată în B-dul Iuliu Maniu nr. 78-92, sector 6, Bucureşti, 

incediu ce a efectat un numar de 14 spaţii comerciale ce fac obiectul unor contracte 

de închiriere şi respectiv contracte de asociere în participaţie încheiate cu 

Administraţia Pieţelor Sector 6; 

Având în vedere dispoziţiile art. 1777 şi urm. Cod civil, potrivit cărora în 

cazul contractelor de închiriere locatorul are obligaţia să asigure folosinţa utilă şi 

netulburată a bunului pe durata închirierii; 

 Luând în considerare şi prev. art. 1949 şi urm. Cod civil, care statuează 

că în cadrul asocierii în participaţie, asociaţii participă atât la beneficii cât şi la 

pierderi, iar în cazul contractelor de asociere încheiate de Administraţia Pieţelor 

Sector 6, asociatul datorează o cotă parte procentuală din profitul net lunar obţinut 

din activitatea comercială;  

 Ţinând cont de faptul că până la repunerea în funcţiune a spaţiilor 

comerciale afectate, activitatea comercială nu poate fi desfăşurată, fapt care, pe 

termen scurt și mediu poate afecta grav situația economică a cocontractanţilor 

Administraţiei Pieţelor Sector 6, aceştia aflându-se în imposibilitatea de a-şi  achita 

obligaţiile financiare asumate contractual, 

Pe cale de consecinţă, considerăm că se impune o acțiune decisivă și cu un 

impact ridicat pentru asigurarea lichidității agenţilor economici pe perioada în care 

aceştia nu îşi desfăşoară activitatea economică ca urmare a afectării spaţiilor 

comerciale de incendiul din data de 14.04.2021, astfel încât micile afaceri din 

sectorul 6 să poată supravieţui şi ulterior să înregistreze o creştere economică 

sănătoasă. 

Sub aspectul temeiului legal, vă învederăm că potrivit art. 166 alin. (2) lit. 
„q” teza a doua din OUG 57/2019  privind Codul Administrativ, consiliile locale 

ale sectoarelor  municipiului Bucureşti “înfiinţează şi organizează târguri, pieţe, 
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oboare (…) şi asigură buna funcţionare a acestora” iar potrivit art. 166 alin. (2) lit. 
„ş” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, “asigură libertatea 

comerţului şi încurajează libera iniţiativă, în condiţiile legii;”. 

Luând în considerare necesitatea asigurării bunelor condiţii de desfăşurare 

a activităţii administraţiei publice la nivelul sectorului 6, precum şi faptul că 

prezentul proiect de hotărâre întruneşte atât condiţiile de legalitate cât şi de 

oportunitate considerăm că poate fi supus aprobării plenului Consiliului Local al 

Sectorului 6. 

 

Având în vedere cele de mai sus, coroborate cu prevederile art. 139 alin. 1 
din din OUG 57/2019  privind Codul Administrativ propunem spre analiză şi 

aprobare, prezentul proiect de hotărâre.  

 

 

 

Director General, 
Marius LĂCĂTUŞ 

 


