
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                      PROIECT                        
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                  
Nr. 342/19.05.2021 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Programului de revitalizare a spațiilor verzi 

aferente blocurilor de locuinţe (grădini de bloc) 
de pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

 

  
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 10486/20.05.2021 al Administraţiei 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 şi Referatul de aprobare al Primarului 
Sectorului 6; 
 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 5 și 6 ale Consiliului Local 
Sector 6; 

Ţinând cont de prevederile: 
- art. 5 lit. g) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi 

din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 9 alin. (2) din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, 

cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 273/2020; 
 - Ordonanţei de Guvern nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 44 din 30.03.2021 privind amenajarea, 
întreținerea și salubrizarea spațiilor verzi aferente blocurilor de locuințe, terenurilor aparținând 
domeniului public sau privat și aprobarea Regulamentului de întreținere și salubrizare a 
terenurilor de pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București; 
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), lit. a), precum şi cele ale art. 166 alin. (2) lit. l) şi lit. o) 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă Programul de revitalizare a spațiilor verzi aferente blocurilor de 

locuinţe (grădini de bloc) de pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti , conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Se aprobă decontarea sumei de maxim 2.500 lei pe an la 800 mp spaţiu verde, 

pentru plata apei folosită la udatul grădinii de bloc şi suma de maxim 500 lei, pentru maşina de 
tuns iarbă, la cererea Asociaţiilor de Proprietari/Locatari. 

Cheltuielile necesare pentru executarea Programului de revitalizare a spațiilor verzi 

aferente blocurilor de locuinţe (grădini de bloc) de pe raza administrativ – teritorială a 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti , conform Anexei la prezenta hotărâre, vor fi suportate 
din bugetul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. 
 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 
Sector 6 şi Asociaţiile de Proprietari/Locatari 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, 
                                          
                                                                                                      
Nr.:                                                                                                 Demirel Spiridon  
Data:                                  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 Programul de revitalizarea spaţiilor verzi aferente blocurilor de locuinţe                       
(grădinilor de bloc) se va realiza de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 
Sector 6 Bucureşti şi Asociaţiile de Proprietari/Locatari de pe raza administrativ – teritorială a 
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, care vor asigura amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi 
aferente blocurilor de locuinţe (grădinile blocurilor). 
 Având în vedere prevederile art. 5 lit. g) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor: “Pentru protecţia şi conservarea 
spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii:……g) să 
coopereze cu autorităţile teritoriale şi centrale pentru protecţia mediului, cu autorităţile centrale 

pentru amenajarea teritoriului şi cu autorităţile administraţiei publice locale la toate lucrările 
preconizate în spaţiile verzi şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea amenajării acestora”. 
 Ţinând seama de prevederile art. 9 alin. (2) din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea 
localităţilor urbane şi rurale, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 273/2020: “Asociațiile de 
proprietari vor prelua, potrivit prevederilor legale, unele dintre obligațiile ce revin proprietarilor, 
potrivit prevederilor prezentei ordonanțe și vor răspunde pentru realizarea acestora în fața 
autorităților administrației publice locale”. 
 Luând în considerare prevederile art. 139 alin. (3) lit. a), precum şi cele ale art.166                  
alin. (2) lit. l) şi lit. o) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, 

proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de revitalizare a spațiilor verzi aferente 
blocurilor de locuinţe (grădini de bloc) de pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6 al 
Municipiului Bucureşti. 

 

 

PRIMAR,  

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

facebook.com/PrimariaSectorului6 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

Având în vedere prevederile art.5 lit. g) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea 

spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor: “Pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice 
şi persoanele juridice au următoarele obligaţii:……g) să coopereze cu autorităţile teritoriale şi centrale 
pentru protecţia mediului, cu autorităţile centrale pentru amenajarea teritoriului şi cu autorităţile 
administraţiei publice locale la toate lucrările preconizate în spaţiile verzi şi să facă propuneri pentru 
îmbunătăţirea amenajării acestora;” 

Ţinând seama de art.9, alin. (2) din O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, 
astfel cum a fost modificat prin Legea nr.273/2020: “Asociațiile de proprietari vor prelua, potrivit 
prevederilor legale, unele dintre obligațiile ce revin proprietarilor, potrivit prevederilor prezentei 
ordonanțe, și vor răspunde pentru realizarea acestora în fața autorităților administrației publice locale.” 

Protecția, conservarea și dezvoltarea spațiilor verzi este parte integrantă din activitățile generale de 
dezvoltare durabilă a Sectorului 6, asigurând integrarea cerințelor de conservare a naturii și a diversității 
biologice, implementarea la nivel local a obiectivelor Strategiei Naționale și ale Planului Național de acțiune 
pentru conservarea diversității biologice și utilizarea durabilă a componentelor acesteia.  

Astfel, Primăria Sector 6 dorește să acționeze în vederea asigurării integrității elementelor cadrului 
natural, conservării și înfrumuseţării spaţiilor verzi aferente blocurilor de locuinţe (grădinilor de bloc) 
prin intermediul Programului de revitalizare a spațiilor verzi aferente blocurilor de locuinţe (grădini de bloc) 

de pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti şi prin implicarea asociațiilor de 
proprietari/locatari.  

Programul de revitalizare a spaţiilor verzi aferente blocurilor de locuinţe  (grădinilor de bloc) se va 
realiza de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 Bucureşti şi Asociaţiile de 
Proprietari/Locatari de pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, care vor 
asigura amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi aferente blocurilor de locuinţe (grădinile blocurilor). 

Amenajarea zonelor verzi aferente blocurilor de locuinţe  sunt în responsabilitatea Administraţiei 
Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 Bucureşti, iar întreţinerea este în responsabilitatea Asociaţiilor 
de Proprietari/Locatari, acestea fiind direct responsabile de starea şi aspectul spaţiilor verzi . 

Costul mediu pentru lucrările de amenajare (utilaje, materiale, manoperă, etc.), care vor fi realizate în 
baza Programului, este de 75 lei/mp, astfel că la o suprafaţă de 800 mp costurile ajung la valoarea medie de 
60.000 lei. În anumite situaţii, la propunerea peisagiştilor şi aprobarea Directorului General, costul poate fi 
depăşit având în vedere amplasarea, complexitatea lucrărilor, varietatea plantelor şi arbuştilor plantaţi şi în 
funcţie de oportunitate. 

Pentru îmbunătăţirea permanentă a aspectului edilitar al sectorului şi în vederea asigurării unui mediu 
civilizat, sănătos şi confortabil de viaţă pentru locuitorii acestuia, care să îndeplinească normele igienico-
sanitare regulamentare şi pentru a se încadra în standardele urbane europene, un rol deosebit îl are implicarea 
colaterală atât a autorităţii administrației publice locale, cât şi a asociațiilor de proprietari/locatari la conservarea 
și înfrumusețarea spațiilor verzi din zonele înconjurătoare locuințelor .  

Ţinând seama de cele expuse anterior, înaintăm spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al 
Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de revitalizare a spațiilor verzi aferente 
blocurilor de locuinţe (grădini de bloc) de pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti. 

DIRECTOR GENERAL 

IOAN-OVIDIU MAXIM 

 
 


