
 

     
 

 
                                  

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 80/25.03.2022 

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 imobilelor cu 
numerele cadastrale 210699, 212185 și 216424, din domeniul public al statului și administrarea 
Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului București și administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația Domeniului Public și  
Dezvoltare Urbană Sector 6 

 
Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Raportul de 

specialitate al Direcției Tehnice din cadrul Direcției Generale Arhitect Șef și Planificare 
Teritorială nr. ………/..............., din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6; 
 Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6, nr…. și 
nr……; 

În baza prevederilor: 
- art. 286, art. 292 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 art. 139 alin. (3) lit. g), art. 166 alin. (2) lit. g) art. 196 alin. (1) lit. b) și                
art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
HOTĂRĂŞTE:      

 
Art.  1. Se solicită Consiliul General al Municipiului București adoptarea unei hotărâri 

prin care să se solicite Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru trecerea imobilelor cu 
numerele cadastrale 210699, 212185 și 216424, din domeniul public al statului și administrarea 
Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului București și administrarea 
Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană 
Sector 6, imobile identificate conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                   
         Art.  2.  (1) Imobilele menționate la art. 1 vor fi destinate realizării unor amenajări de spații 
verzi publice urbane și infrastructură necesară desfășurării de activități sportive și de agrement.  
             (2) Finanțarea investiției se va realiza din fonduri structurale, din bugetul propriu al 
instituției sau prin asociere, după caz. 

Art.  3.  (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană 
Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor. 
             (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. 
 
 
INIȚIATOR PROIECT,                                                                 AVIZEAZĂ 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de 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 imobilelor cu numerele cadastrale 210699, 

212185 și 216424, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului 
Apărării Naţionale, în domeniul public al Municipiului București și administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administraţia Domeniului Public și  
Dezvoltare Urbană Sector 6 

 

 

Acţiunile întreprinse de autorităţile administraţiei publice locale, cuprinse în 

Programul integrat de dezvoltare urbană a Sectorului 6 al Municipiului București 

2021-2030, urmăresc identificarea terenurilor destructurate situate pe raza 

administrativ-teritorială a sectorului, în scopul valorificării potenţialului ecologic de 

care acestea dispun, prin implementarea unor proiecte care vizează amenajarea de 

spaţii verzi publice urbane și realizarea de infrastructură destinată practicării 

activităţilor sportive și de agrement, în beneficiul comunităţii locale. 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 166 alin. (2) lit. g) din                     

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, 

proiectul de 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 imobilelor cu numerele cadastrale 210699, 

212185 și 216424, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului 

Apărării Naţionale, în domeniul public al Municipiului București și administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administraţia Domeniului Public și Dezvoltare 

Urbană Sector 6. 

 

PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 
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      Nr. 118 /23.03.2022 

 
       

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de 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 imobilelor cu numerele cadastrale 210699, 

212185 și 216424, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului 

Apărării Naţionale, în domeniul public al Municipiului București și administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administraţia Domeniului Public și Dezvoltare 

Urbană Sector 6 

 

 

Contextul creat de provocările societăţii actuale, presupune o strânsă relaţie 

între omul modern şi mediul înconjurător, astfel că problemele de gestionare a 

spaţiului, de valorificare superioară a acestuia, trebuie privite ca modalităţi distincte 

ale conceptului de dezvoltare durabilă,  concept ce trebuie aplicat în raport cu 

dinamica structurii urbane în vederea realizării unor proiecte cu impact în 

comunitatea locală. 

Acţiunile întreprinse de autorităţile administraţiei publice locale, cuprinse în 

Programul integrat de dezvoltare urbană a Sectorului 6 al Municipiului București 

2021-2030, urmăresc identificarea terenurilor destructurate situate pe raza 

administrativ-teritorială a sectorului 6, în scopul valorificării potenţialului ecologic de 

care acestea dispun, prin implementarea unor proiecte care vizează amenajarea de 

spaţii verzi publice urbane și realizarea de infrastructură destinată practicării 

activităţilor sportive și de agrement, în beneficiul comunităţii locale și nu numai. 

Imobilele care fac obiectul prezentului proiect, au fost identificate după cum 

urmează : 

Imobilul situat în str. Drumul Taberei nr. 132, sector 6, cu numărul cadastral 

210699, în suprafaţă totală de 20.006 mp (din acte), 20.005 (din măsurători); 

Imobilul situat în str. Brașov nr. 21A, sector 6, cu numărul cadastral 212185, în 

suprafaţă totală de 8.639 mp (din acte), 8.681 mp (din măsurători);  

Imobilul situat în str. Brașov nr.  21A, sector 6, cu numărul cadastral 216424 în 

suprafaţă totală de 37.836 mp (din acte), 37.926 mp (din măsurători). 

Drept urmare, în conformitate cu prevederiel art. 139 alin. (3) lit. g), art. 166 

alin. (2) lit. g) art. 196 alin.(1) lit. b) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările și completările ulterioare, propun supunerea spre 

dezbatere și aprobare Consiliului Local Sector 6 a prezentului proiect de hotărâre 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a 

unei hotărâri prin care să se solicite Guvernului României emiterea unei hotărâri 
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pentru trecerea imobilelor cu numerele cadastrale 210699, 212185 și 216424, din 

domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în 

domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 6 prin Administraţia Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 
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