
 

  

HOTĂRÂRE 
privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri 
prin care să se solicite Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru trecerea imobilului 

teren în suprafață de 10 ha (lotul 1 – 1,7261 ha și lotul 2 – 8,2739 ha), situat în Prelungirea 
Ghencea nr. 238 (fost nr. 78) Sector 6, București, din domeniul privat al statului și din 

administrarea Agenției Domeniilor Statului, în domeniul public al statului și transmiterea în 
domeniul public al municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6,            

în vederea realizării unui parc (spațiu verde) 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al doamnei consilier local Georgeta Mitran și  
Raportul de specialitate al Direcției Tehnice, Serviciul Cadastru, Fond Funciar și Patrimoniu                      
nr. 87/07.12.2021, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6; 
 Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 6  
nr. 5;       
 Luând în considerare prevederile: 

- art. 35 lit. a) din Constituţia României care prevede „dreptul oricărei persoane la un 
mediu sănătos şi echilibrat ecologic”;  

- art. 286 alin. (3), art. 292, art. 296 alin. (1), (2) și (3) și art. 356 alin. (5), din                    
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- art. 861 alin. (3) din Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g), art. 166 alin. (2) lit. g), 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 al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului București adoptarea unei hotărâri 
prin care să se solicite Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru trecerea imobilului 
teren în suprafață de 10 ha (lotul 1 – 1,7261 ha și lotul 2 – 8,2739 ha), situat în Prelungirea 
Ghencea nr. 238 (fost nr. 78) Sector 6, București, din domeniul privat al statului și din 
administrarea Agenției Domeniilor Statului, în domeniul public al statului și transmiterea în 
domeniul public al municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, 
în vederea realizării unui parc (spațiu verde), precum și declararea acestuia ca bun de interes 
public local.  

Art. 2. Imobilul prevăzut la art. 1 se identifică potrivit anexei, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  

Art. 3. În cazul nerespectării destinației imobilului, acesta revine de drept în domeniul 
privat al statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului, conform prevederilor legale în 
vigoare.  

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



Art. 4. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 să efectueze toate demersurile necesare 
în vederea preluării în administrare a terenului în suprafață de 10 ha situat în Prelungirea 
Ghencea nr. 238 (fost nr. 78) Sector 6, București. 

Art. 5. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 202/08.09.2009 privind 
promovarea preluării în administrare a terenului în suprafață de 10 ha situat în Prelungirea 
Ghencea nr. 238 (fost nr. 78).  

Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6 prin compartimentele funcționale din cadrul aparatului 
de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face prin grija Secretarului 
general al Sectorului 6. 
 Art. 7. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanța competentă în termenul prevăzut de 
lege. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                            pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit.  a) 
         Lucian Dubălaru                                                        din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                        Secretarul general al Sectorului 6,                              
                                                                                                          
                                  Demirel Spiridon                                             
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