
  

HOTĂRÂRE 
privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea dezmembrării 

lotului de teren identificat cu numărul cadastral 219971 în două loturi, identificate cu numerele cadastrale 
242261 și 242262 

 

            
  Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 al Municipiului București, 
Raportul de specialitate al Direcției Tehnice - Direcția Generală Arhitect Șef și Planificare Teritorială                
nr. 95/21.02.2022, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;  
 Luând în considerare avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 6, nr. 5; 
            Ca urmare a prevederilor:  

- Hotărârii Guvernului nr. 1263/2005 privind transmiterea unor terenuri din proprietatea privată 
a statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în proprietatea publică sau, 
după caz, în proprietatea privată a Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local 
al Sectorului 6 Bucureşti; 

- Actului de Dezlipire autentificat nr. 1952/21.09.2012 la Biroul Notarului Public                
Mirela Popescu;           

            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 dezmembrarea 
lotului de teren identificat cu numărul cadastral 219971 în două loturi identificate cu numerele cadastrale 
242261 și 242262 , conform planului Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Pe terenul în suprafață totală de 3050 mp, rezultat din dezmembrare și identificat cu 
numărul cadastral 242262, din zona C a cartierului ”Constantin Brâncuși” se va edifica o creșă. 

Art. 3. După obținerea acordului C.G.M.B. se împuternicește Primarul Sectorului 6 al 
Municipiului București să semneze actul autentic de dezmembrare a terenului ce face 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) 
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