
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                    PROIECT  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
NR. 154/16.03.2021                      
Modificat în data de 24.03.2021 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea unor măsuri economice pentru prevenirea unei eventuale crize economice ca 

urmare a unor măsuri administrative înstituite pe perioada stării de alertă determinate de 
răspândirea virusului SARS COV-2 

  
 Având în vedere Referatul de aprobare al domnilor consilieri locali, Florescu Ștefan Viorel 
și Trăistaru Nicoleta Veronica şi Raportul de specialitate nr. 1767/24.03.2021 al Administrației 
Piețelor Sector 6; 
 Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate nr. 3 și 5 ale Consiliului Local al 
Sectorului 6; 
 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 
 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 contractele de închiriere, asociere şi protocoalele aflate în derulare numai în 
măsura în care activitatea economică a acestor comercianţi a fost suspendată prin acte 
administrative - hotărâri de guvern şi/sau acte ale Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al 
Municipiului Bucureşti. 
 Art. 2.  (1) De prevederile prezentei hotârâri pot beneficia la cerere, numai pe perioada 
stării de alertă, pe baza actului adițional încheiat cu Administraţia Pieţelor Sector 6, agenţii 
economici ale căror obligaţii de plată rezultă din contracte de închiriere, asociere, protocoale care 
vizează un drept de folosinţă pentru un teren şi/sau spaţiu comercial  şi numai în măsura în care 
activitatea comercială a fost suspendata conform prevevederilor art. 1. 
 (2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei, contractele de asociere în 
participaţie încheiate cu Administraţia Pieţelor Sector 6 care au ca obiect exploatarea pieţelor 
şi/sau complexelor comerciale cât şi contractele agenţilor economici care şi-au suspendat/limitat 
activitatea comercială în mod voluntar. 
 Art. 3. Se autorizează Administraţia Pieţelor Sector 6 să prevadă în actele adiţionale 
prevăzute la art. 1 că, prin derogare de la dispozițiile contractuale actuale, garanţiile de bună 
execuţie aferente contractelor care se vor suspenda conform prevederilor prezentei, să fie puse la 
dispoziţia Administraţiei Pieţelor Sector 6, urmând ca aceasta să efectueze trageri de fonduri din 
acestea, oricând va considera necesar. 
 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 și Administraţia Pieţelor Sector 6 vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa 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,   
 
    
                                        Demirel Spiridon                                           
 
Nr.:                                                                                                    
Data:             



 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

  

 Ţinând cont de evoluţia epidemiologică la nivelul teritoriului României , de prognozele de 

creştere a numărului de cazuri de infectare cu coronavirusul COVID -19, de măsurile instituite 

prin hotărâri ale grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gstionara bolilor înalt contagioase pe 

teritoriul României precum şi ale Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă; 

 Având în vedere necesitatea protejării populaţiei, inclusiv a mediului de afaceri din 

sectorul 6, în contextul pandemiei declanşate de noul coronavirus, inclusiv în cazul prelungirii 

stării de alertă pe întreg teritoriul României conf. H.G. nr. 923/2021; 

 Potrivit art. 166 alin. (2) lit. q) teza a doua din O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul 

administrativ, 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, cu modificările și completările ulterioare 

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, supunem spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al 

Sectorului 6, proiectul de hotârâre privind aprobarea unor măsuri economice pentru prevenirea 

unei eventuale crize economice ca urmare a unor măsuri administrative instituite pe perioada stării 

de alertă determinate de răspândirea virusului SARS COV-2. 

 

 

CONSILIERI LOCALI, 

 

Ştefan Viorel Florescu 

 

 

Nicoleta Veronica Trăistariu 
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RAPORT  DE  SPECIALITATE  

 

“În contextul actual, răspândirea virusului COVID-19 este o urgență severă de 

sănătate publică pentru cetățeni și entitățile economice, cu infecții în toate statele 

membre ale Uniunii. Este, de asemenea, un șoc major atât pentru economiile globale, 

cât și pentru economia națională. Creșterea reală a PIB în 2020 ar putea înregistra o 

evoluție negativă, ca urmare a izbucnirii COVID-19, iar adoptarea unor măsuri de 

natură economică de către statele membre ale Uniunii Europene reprezintă acțiuni 

esențiale pentru a atenua aceste repercusiuni negative asupra economiei.”- O.U.G. 
nr. 29/2020, preambul. 

În circumstanțele excepționale create de declanşarea pandemiei cu noul 
coronavirus COVID-19, întreprinderile economice de toate tipurile se confruntă cu 
o lipsă severă de lichiditate.  

De altfel, şi întreprinderile solvabile, iar cele mai puțin solvabile, cu atât mai 
mult se confrunta cu o lipsă bruscă sau chiar indisponibilitate de lichiditate.  

Acest lucru este valabil, în special, pentru IMM-uri, care sunt în marea 
majoritate cocontractanţi ai Administraţiei Pieţelor Sector 6, fapt care, pe termen 

scurt și mediu poate afecta grav situația economică a multor întreprinderi 

sănătoase și situația angajaților acestora, cu posibile consecințe chiar și pe termen 

lung, periclitând supraviețuirea acestor afaceri. 

Având în vedere impactul major asupra mediului economic generat deja și 

care se preconizează a fi adâncit de măsurile excepționale de primă urgență, cu 
caracter temporar - pe durata stării de urgență, ce se vor impune, gradual, de 

autoritățile publice, pentru prevenirea răspândirii COVID-19 și realizarea 

managementului consecințelor, raportat la evoluția situației epidemiologice, în 

considerarea faptului că măsurile instituite de autoritățile publice în contextul 
pandemiei COVID-19 sunt de natură a restrânge, unele drepturi și libertăți 

fundamentale, între care se regăsesc și dreptul la liberă circulație și libertatea 
economică, 

Ţinând cont  că la nivelul sectorului 6 mediul de afaceri a fost şi este grav 
afectat de măsuri dispuse de autorităţi, cele mai uşoare vizând doar  creşterea 
cheltuielilor agenţilor economici iar cele care au afectat cel mai serios afacerile au 
vizat închiderea unităţilor economice, context în care agenţii economice ce au 
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contracte în derulare cu Administraţia Peţelor Sector 6 au ajuns în impoibilitatea 

de a-şi achita obligaţiile financiare lunare către  instituţia noastră; 

În atare situaţie, la nivelul Administraţiei Pieţelor Sector 6, au fost 
înregistrate un număr record de cereri prin care s-au solicitat diverse facilităţi de 
plată, de la amânarea plăţii chiriilor până la sistarea chiriilor şi/sau a celorlalte 
obligaţii financiare ce decurg din contractele de asociere în participaţie, protocoale 
care vizează un drept de folosinţă pentru un teren, spaţiu comercial şi/sau loc de 
parcare pe bază de abonament. Toate aceste cereri au avut un singur motiv: 
instalarea crizei economice ca urmare a măsurilor dispuse de autorităţi pentru 

protejarea populaţiei impotriva răspândirii noului coronavirus COVID-19. 

Totodată vă solicităm să aveţi în vedere că Administraţia Pieţelor Sector 6 
este un serviciu public de interes local care se autofinanţează din chirii, în special 
şi, în general din taxele obţinute din cedarea folosinţei diverselor structuri de 
vânzare, iar în actualul context economic se prefigurează o scădere dramatică a 
nivelului de colectare a acestora, fapt ce pune în pericol chiar buna funcţionare a 
acestei instituţii. 

Pe cale de consecinţă se impune o acțiune decisivă și cu un impact ridicat 

pentru asigurarea lichidității agenţilor economici atât pe perioada în care se 
manifestă efectele COVID-19 cât şi o bună perioadă după încetarea stării de 
urgenţă astfel încât micile afaceri din sectorul 6 să poată supraviteţui 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, 

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 


