
MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                        PROIECT 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
Nr. 313/11.05.2021 

HOTĂRÂRE 
privind împuternicirea Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 

Sector 6 prin Direcția Administrare Locuințe și Întreținere Condominiu de a 
emite acorduri în vederea realizării lucrărilor de construcţii pe terenul deţinut în 
folosinţă (curţi) de către proprietarii imobilelor situate în Zona B a cartierului 

“Constantin Brâncuşi” 
 
 

Având în vedere: 
Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate                   

nr. 58/10.05.2021 al Direcţiei Tehnice din cadrul Direcţiei Generale Arhitect Şef și 
Planificare Teritorială; 

Avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local al 
Sectorului 6; 

Ţinând cont de prevederile: 
H.C.G.M.B. nr. 214/2005 privind transmiterea cererii către Ministerul 

Transporturilor, Construcţiilor și Turismului de iniţiere a unei hotărâri de guvern 
cu privire la transmiterea în proprietatea Municipiului Bucureşti şi în administrarea 
Consiliului Local al Sectorului 6 a unor terenuri din cartierul de locuinţe 
"Constantin Brâncuşi", precum şi împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 
de a administra acest cartier; 

H.G. nr. 1263/2005 privind transmiterea unor terenuri din proprietatea 
privată a statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în 
proprietatea publică sau după caz, în proprietatea privată a municipiului Bucureşti 
şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, Bucureşti; 

H.C.G.M.B. nr. 93/2006 privind transmiterea terenului în suprafata de    
9.080 mp situat în Municipiul București, ansamblul de locuințe Constantin 
Brâncuși, sector 6, din domeniul  public în domeniul privat al Municipiului 
București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 6; 

Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare actualizată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

H.C.L. Sector 6 nr. 4/2021 privind desfiinţarea Direcţiei Generale de 
Administrare a Fondului Locativ Sector 6, preluarea activităţii în cadrul 
Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 şi aprobarea 
Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare ale A.D.P.D.U. Sector 6 ca urmare a reorganizării; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139 alin. (3)    
lit. g) coroborat cu prevederile art. 166 alin. (2) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 



 
Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se împuterniceşte Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare 
Urbană Sector 6 prin Direcția Administrare Locuințe și Întreținere Condominiu să 
emită acorduri, în vederea realizării lucrărilor de construcţii pe terenul deţinut în 
folosinţă (curţi) de către proprietarii imobilelor situate în Zona B a cartierului 
“Constantin Brâncuşi”, la solicitarea acestora.  
            Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, direcţiile din aparatul de specialitate al 
Primarului Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 
Sector 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:  



_________________________________________________________________________________ 
Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 

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

facebook.com/PrimariaSectorului6 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
                                    REFERAT DE APROBARE 
 
 
 

 Având în vedere numărul mare de solicitări înregistrate la Sectorul 6 al 
Municipiului Bucureşti, depuse de către proprietarii costrucţiilor deţinute în 
proprietate, situate în Zona B a cartierului “Constantin Brâncuşi”, în vederea 
emiterii acordului pentru realizarea unor lucrări de construcţii pe terenurile (curţi) 
deţinute în folosinţă; 
 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Direcţiei 
Generale Arhitect Şef şi Planificare Teritorială, supun spre dezbatere şi aprobare 
Consiliului Local al Sectorului 6 proiectul de hotărâre privind împuternicirea 
Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 prin Direcția 
Administrare Locuințe și Întreținere Condominiu de a emite acorduri, în vederea 
realizării lucrărilor de construcţii pe terenul deţinut în folosinţă (curţi) de către 
proprietarii imobilelor situate în Zona B a cartierului “Constantin Brâncuşi”. 
 
 

 

 

 

 

PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 
 
 
 

 

 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 



 

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

    DIRECŢIA TEHNICĂ 
                                                                                                                                                Nr. 58/10.05.2021 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
Autorităţilor administraţiei publice locale le este recunoscută, în cadrul legii, capacitatea deplină 

de a-şi exercita iniţiativa în toate domeniile ce nu sunt excluse din cadrul competenţelor lor, sau care nu 
sunt atribuite unei alte autorităţi. Astfel, exerciţiul responsabilităţilor publice la nivel local trebuie să revină 
autorităţilor publice locale care sunt întotdeauna cel mai aproape de locuitorii săi şi de nevoile comunităţii 
locale. 

Având în vedere numărul mare de solicitări înregistrate la Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, 
depuse de către proprietarii costrucţiilor deţinute în proprietate, situate în Zona B a cartierului “Constantin 
Brâncuşi”, în vederea emiterii acordului pentru realizarea unor lucrări de construcţii pe terenurile (curţi) 
deţinute în folosinţă;  

Ca efect al punerii în aplicare a prevederilor H.G. nr. 1263/2005 privind transmiterea unor 
terenuri din proprietatea privată a statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în 
proprietatea publică sau, după caz, în proprietatea privată a municipiului Bucureşti şi în administrarea 
Consiliului Local al Sectorului 6 Bucureşti; 
                 În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii 

În contextul aplicării prevederilor H.C.L.S.6 nr. 4/2021 privind desfiinţarea Direcţiei Generale de 
Administrare a Fondului Locativ Sector 6, preluarea activităţii în cadrul Administraţiei Domeniului Public 
şi Dezvoltare Urbană Sector 6 şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare ale A.D.P.D.U. Sector 6 ca urmare a reorganizării;                 
                Drept urmare, în conformitate cu art. 136, alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, actualizat, considerăm necesară şi oportună adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind 
împuternicirea Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 prin Direcția Administrare 
Locuințe și Întreținere Condominiu de a emite acorduri, în vederea realizării lucrărilor de construcţii pe 
terenul deţinut în folosinţă (curţi) de către proprietarii imobilelor situate în Zona B a cartierului “Constantin 
Brâncuşi”. 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

 
 

                                                    STELA-ELENA TOMOEA 


