
ANEXĂ la 
Programul de revitalizare a spațiilor verzi aferente blocurilor de locuinţe (grădini de bloc) de pe raza 

administrativ – teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, aprobat prin H.C.L. Sector 6 
nr._____/____________ 
 

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE AMPLASAMENT 

 PRIVIND ÎNTREȚINEREA SPAȚIILOR VERZI 

AFERENTE BLOCURILOR DE LOCUINŢE (GRĂDINI DE BLOC) 

Nr................din data de …............... 

 Încheiat între: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC şi DEZVOLTARE URBANĂ - Sector 6 - 
A.D.P.D.U. Sector 6 cu sediul în Bucureşti, Intr. Av. Lt. Caranda Gheorghe Nr. 9, Sector 6, Bucureşti,                
Cod Fiscal: 4364349, prin SECŢIA SPAŢII VERZI reprezentată de                        
D-nul/D-na __________________________, în calitate de administrator spaţiu verde 

şi 

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI/LOCATARI NR. ________________ 
str.____________________________ nr. _____, bloc______, scara _______cod fiscal______________, 
reprezentată legal prin președinte _____________________ și 
administrator________________________ 

În baza cererii înregistrată cu nr.________ din data de ____________ A.D.P.D.U. Sector 6, în 
calitate de administrator al terenului cu destinația de spațiu verde, aflat în domeniul public al Sectorului 6 
al Municipiului Bucureşti, delimitat de străzile__________________________________________și 
blocurile de locuințe, în suprafață totală de_______mp, predă Asociaţiei de proprietari/locatari terenul în 
vederea desfășurării activităților de întreținere în conformitate cu prevederile Programului de revitalizare 

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

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. 

A.D.P.D.U. Sector 6 predă următoarele unelte şi materiale dendrofloricole necesare lucrărilor de 
întreţinere spaţii verzi aferente blocurilor de locuinţe: 

Unelte: 

………………………………. 

 

Materiale dendrofloricole: 

……………………………….. 

Asociaţia de proprietari/locatari se obligată la restituirea sumei primite pentru plata apei şi la 
plata contravalorii lucrărilor de întreţinere a spaţiului verde în situaţia neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute 
de Programul de revitalizare a spațiilor verzi aferente blocurilor de locuinţe (grădini de bloc) de pe raza 

administrativ – teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. 

Prezentul proces verbal a fost încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

                       AM PREDAT                                                         AM PRIMIT 
 

       A.D.P.D.U. Sector 6                                   Asociaţia de proprietari/locatari  


