
 

 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 579/15.10.2021 
privind solicitarea către Consiliului  General al Municipiului Bucureşti 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 246 din 
02.08.2021 privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Bucureşti în domeniul public al 

Municipiului Bucureşti şi transmiterea din administrarea Consiliului  General al Municipiului 
Bucureşti prin Administrația Fondului Imobiliar în administrarea Consiliului Local sector 6 a 

imobilului situat în bulevardul Timişoara nr. 108 B, sector 6 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 
specialitate al Directiei Generale Servicii Publice Locale nr.1019/15.10.2021   

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6 
nr…../……și nr.…/….; 

Ţinând cont de prevederile: 
- art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 87 alin. (5) şi art. 286 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 - Codul Civil, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101 din 25 aprilie 2006, republicată; 
 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) şi art. 166 alin. (2) lit. g),  art. 196 alin. (1) 
și art. 197 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 solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a 
modifica art. 1 din Hotărârea nr. 246 din 02.08.2021 privind trecerea din domeniul privat al 
Municipiului Bucureşti în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi transmiterea din 
administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, prin Administrația Fondului 
Imobiliar, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 a imobilului situat în bulevardul 
Timişoara nr. 108 B, Sector 6, în sensul completării destinației imobilului, în vederea construirii 
unei stații de sortare a deşeurilor şi a altor construcții, instalații și echipamente specifice 
destinate prestării serviciului de salubrizare, conform legislației în vigoare. 

Art.2. (1) Primarul Sectorului 6 prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
            (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 
competenţelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6. 
 
INIȚIATOR PROIECT                                                                   AVIZEAZĂ 
        PRIMAR,                                                          pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
   CIPRIAN CIUCU                                                                    din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                         Secretarul General al Sectorului 6, 
                                                                                                          Demirel Spiridon 
 
 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  


