
 
HOTĂRÂRE 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul 
Local al Sectorului 6 să achiziţioneze/exproprieze, pentru şi în numele Municipiului Bucureşti, 

terenurile limitrofe străzii Liniei, sector 6 
 
 

 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 
specialitate al Direcției Tehnice, Serviciul Cadastru, Fond Funciar și Patrimoniu                      
nr. 79/12.11.2021, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al                
Sectorului 6  nr. 1 și  nr. 5; 
 În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (21) din Legea 255/2010 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean 
şi local; 
         În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. o) și alin. (4), art. 196             
alin. (1) lit. a) 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. (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti să împuternicească  
Consiliul Local al Sectorului 6 să achiziţioneze/exproprieze, pentru şi în numele Municipiului 
Bucureşti, terenurile limitrofe străzii Liniei, sector 6. 

  (2) Terenurile identificate conform planului Anexă şi prin numerele cadastrale 210016, 
210017, 210018, 210019, 210020, 210021, limitrofe străzii Liniei, sector 6, vor fi 
achiziţionate/expropriate în scopul extinderii şi modernizării acestei artere de circulaţie şi 
amenajării unor zone pietonale şi de agrement. 

Art. 2. Începând cu data prezentei, H.C.L. al Sectorului  6 nr. 40/05.03.2021, se abrogă. 
 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi 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. 
Art. 4. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în 

termenul prevăzut de lege. 
                              
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ 
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