
 

HOTĂRÂRE 
pentru solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București privind alipirea a două loturi 
de teren identificate cu numerele cadastrale 201738 și 242031, rezultând un teren cu numărul cadastral 

242210 
 

 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 al Municipiului București 
și Raportul de specialitate al Direcției Tehnice - Direcția Generală Arhitect Șef și Planificare 
Teritorială nr. 96/21.02.2022, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;  
 Văzând avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 6, nr. 5; 
 Ca urmare a prevederilor:  
           - H.C.G.M.B. nr. 118/2021 privind transmiterea din administrarea Consiliului General al 
Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 a imobilului situat în                  
Bd. Timișoara nr. 101E, sector 6; 
 - H.C.G.M.B. nr. 9/2020 privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public al 
Municipiului București a imobilelor situate în Splaiul Independenței nr. 298A,                       
Splaiul Independenței nr. 296B, Calea Plevnei nr. 139C, Bd. Timișoara nr. 101E,                       
Drumul Taberei nr. 78A, sector 6; 
  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 acordul Consiliului General al Municipiului București privind alipirea a două 
loturi de teren identificate cu numerele cadastrale 201738 și 242031, rezultând un teren cu numărul 
cadastral 242210, conform planului Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Pe terenul în suprafață totală de 34202 mp, rezultat din alipire și identificat cu numărul 
cadastral 242210, se va edifica un spital. 
 Art. 3. După obținerea acordului C.G.M.B. se împuternicește Primarul Sectorului 6 al 
Municipiului București să semneze actul autentic de alipire a terenurilor ce fac obiectul prezentei 
hotărâri. 
 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, prin compartimentele funcționale din cadrul aparatului de 
specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
             (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face prin grija Secretarului general 
al Sectorului 6. 
 Art. 5. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați 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, 
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