
 
MUNICIPIUL BUCUREȘTI       PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6  
Nr. 552/18.08.2021 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 44/30.03.2021 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 

 
 
  Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 
specialitate nr.1403/18.08.2021 al Compartimentului Juridic și Contencios Administrativ din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului sectorului 6; 
   Ținând seama de Nota Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 
nr. 18159/18.08.2021;  
  Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 
  În temeiul art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
  Consiliul Local Sector 6, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
  Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 44/30.03.2021 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. 
  Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare 
Urbană Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
  (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, 
prin grija Secretarului General al Sectorului 6. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     AVIZEAZĂ 

     pentru legalitate cf. art. 243 alin. (1) lit. a)                       
                                                                         din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                Secretarul General al Sectorului 6, 
            
         
                                                                                Demirel Spiridon 

 
 

 
 
 
 
Nr.: 
Data: 



 
 
 
 
 
 

 

 
Compartimentul juridic și contencios administrativ 

Nr. 1403/18.08.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

  Art. 13 lit. a) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative stabilește că, actele normative trebuie corelate 
cu prevederile altor acte normative de nivel superior sau de același nivel, cu care 
se află în conexiune; 
  Din analiza reglementărilor cuprinse în H.C.L. Sector 6 nr. 44/30.03.2021 
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, rezultă că ar 
putea apărea unele neconcordanțe cu alte acte precum H.C.G.M.B. nr. 212/2000 
privind protejarea prin împrejmuire a terenurilor virane de pe raza Municipiului 
București;  
  În scopul evitării unor interpretări confuze asupra prevederilor acestui act 
administrativ, considerăm că se impune revocarea hotărârii Consiliului Local al 
Sectorului 6 nr. 44/2021; 
  Ținând cont de adresa Administrației Domeniului Public și Dezvoltare 
Urbană Sector 6, prin care ne face cunoscut că, H.C.L. Sector 6 nr. 44/30.03.2021, 
nu a produs efecte juridice în ceea ce privește amenajarea, întreținerea și 
salubrizarea spațiilor verzi aferente blocurilor de locuințe și a terenurilor care 
aparțin domeniului public și privat de pe raza sectorului 6 al Municipiului 
București, precum și faptul că nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale 
împotriva persoanelor fizice/juridice sau a Asociațiilor de Locatari/Proprietari; 
  Având în vedere prevederile art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) și                
art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
  Analizînd cele prezentate mai sus, opinez că sunt îndeplinite condițiile de 
legalitate pentru a fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 6, 
proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6                  
nr. 44/30.03.2021 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. 
 
                           Compartimentul juridic și contencios administrativ 

                                 Consilier juridic, 

                                        Apostolescu Adrian Radu 

 

_________________________________________________________________________________ 
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 

 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 

 
  Având în vedere art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

  Ținînd cont de necesitatea corelării actelor administrative cu actele 

normative, conform art. 13 lit. a) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, supun spre dezbatere și aprobare, 

Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 6 nr. 44/30.03.2021 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. 

 
 

PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 
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