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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 

Spaţiul urban este imaginea interacţiunii grupurilor sociale, iar acest fenomen se află 

într-o continuă dinamică sub influenţele dezvoltării economice, sociale, pe fondul 

schimbărilor climatice şi a presiunilor imobiliare în creştere. 

Organizarea şi gestionarea aglomerărilor urbane, trebuie sa fie gândite şi planificate în 

perspectivă, pentru a putea contracara eficient influenţele negative ale dezvoltării socio-

economice asupra mediului, prin raportarea permanentă la măsuri ecologice sustenabile, 

adaptate permanent dinamicii urbane. 

Acţiunile ce trebuie întreprinse presupun identificarea zonelor destructurate, degradate, 

nefuncţionale, în scopul valorificării potenţialului de care acestea dispun, pentru realizarea 

unor obiective urbane, moderne, care să răspundă nevoilor actuale ale comunităţii locale în 

plan economic, social şi cultural, care să faciliteze accesul populaţiei la activităţi recreative, 

culturale, sportive şi de agrement.  

Drept urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (3), lit. a), considerăm 

necesară şi oportună adoptarea  prezentului proiect de hotărâre privind solicitarea către 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti de a transmite în administrarea Consiliului 

Local Sector 6, terenul în suprafaţă de 22280 mp, având numărul cadastral 201937, situat în 

Calea Plevnei nr. 139C, sector 6, identificat conform planului Anexă, în vederea realizării 

unui parc de agrement. 
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REFERAT DE APROBARE 

  

 

În contextul creat de provocările societăţii moderne, viaţa normală 

presupune o strânsă relaţie cu mediul înconjurător, astfel că problemele de 

gestionare a spaţiului verde ţin de contemporaneitate, iar în lipsa unor măsuri 

ferme, aplicate cu prioritate, efectele  produse de insuficienţa acută a spaţiilor verzi 

urbane, tind să se agraveze pe zi ce trece. 

Având în vedere cele menționate, supun spre dezbatere şi aprobare, 

Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre  privind solicitarea către 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti de a transmite în administrarea 

Consiliului Local Sector 6, terenul în suprafaţă de 22280 mp, având numărul 

cadastral 201937, situat în Calea Plevnei nr. 139C, sector 6, identificat conform 

planului Anexă, în vederea realizării unui parc de agrement. 

 

 
 
   

PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                   PROIECT                           
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
Nr. 401/15.06.2021 
 

HOTĂRÂRE 
privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite în 

administrarea Consiliului Local Sector 6, terenul în suprafață de 22280 mp, având numărul 
cadastral 201937, situat în Calea Plevnei nr. 139C, sector 6, identificat conform planului Anexă, 

în vederea realizării unui parc de agrement 
 
 

 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 
specialitate nr. 61/14.06.2021 al Direcţiei Tehnice din cadrul Direcţiei Generale Arhitect Şef și 
Planificare Teritorială; 

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al Sectorului 6; 
Ţinând cont de prevederile: 

 Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi urbane; 
 H.C.G.M.B. nr. 9/2020 privind declararea ca bunuri aparţinând domeniului public al 

Municipiului Bucureşti a imobilelor situate în Splaiul Independenţei nr. 298A, Splaiul 
Independenţei nr. 296 B, Calea Plevnei nr. 139C, Bd. Timişoara nr. 101E, Strada Drumul 
Taberei nr. 78A, sector 6; 

 Adresa Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană nr. 11832/04.06.2021, 
înregistrată la Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti sub nr. 21392/04.06.2021; 
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) şi art. 166 alin. (2)               

lit. g), m) şi q) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti transmiterea în 
administrarea Consiliului Local Sector 6, a terenului în suprafaţă de 22280 mp, având numărul 
cadastral 201937, situat în Calea Plevnei nr. 139C, sector 6, identificat conform planului Anexă 
ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării unui parc de agrement.   

  (2) Finanţarea investiţiei se va realiza din bugetul propriu al instituţiei, sau după caz, 
prin asociere.  
 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, direcţiile din aparatul de specialitate al Primarului 
Sectorului 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:  




