
 

     
 

 
 
                                                           PROIECT DE HOTĂRÂRE 
                                                                    Nr. 84/28.03.2022 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a transmite din 
administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Fondului 

Imobiliar în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația Domeniului 
Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 spațiul situat în str. Scarlat Vârnav nr. 30, sector 6 

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

specialitate al Direcției Tehnice din cadrul Direcției Generale Arhitect Șef și Planificare 
Teritorială nr. …………..; 

 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Sectorului 6 nr. …. și nr. ……; 

Ținând cont de: 
- art. 294 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- H.C.G.M.B. nr. 192/28.06.2013 privind abrogarea Hotărârii                      

C.G.M.B. nr. 39/2006 privind atribuirea imobilului situat în București,                      
str. Scarlat Vârnav nr. 30, sector 6 în folosință gratuită, Asociației Samusocial din 
România, pe termen de 10 ani – perioada derulării proiectului – în vederea înființării 
unui adăpost de noapte și ambulanță socială pentru persoanele adulte fără adăpost din 
București; 

- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi urbane, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g), ale 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 
HOTĂRĂŞTE: 

  Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea din 
administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Fondului 
Imobiliar în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația Domeniului 
Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 spațiul situat în str. Scarlat Vârnav nr. 30, sector 6, 
identificat conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. (1) Spațiul va fi folosit în scopul înființării unei grădini urbane comunitare.  
 (2) Finanțarea investiției se va realiza, după caz, din bugetul propriu al instituției sau prin 
asociere. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, aparatul de specialitate al acestuia și Administrația 
Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri, conform competențelor. 

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face prin grija Secretarului 
general al Sectorului 6. 

Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesați la instanța competentă, în 
termenul prevăzut de lege. 
 
INIȚIATOR PROIECT,                                                                 AVIZEAZĂ 
         PRIMAR,                                                         pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
   CIPRIAN CIUCU                                                                 din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                               Secretarul general al Sectorului 6, 
                                                                                                        Demirel Spiridon 
 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 



 

 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului 
București de a transmite din administrarea Consiliului General al Municipiului 

București prin Administraţia Fondului Imobiliar în administrarea Consiliului Local al 
Sectorului 6 prin Administraţia Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 

spaţiul situat în str. Scarlat Vârnav nr. 30, sector 6 
 

Pentru punerea în aplicare a prevederilor Programului integrat de dezvoltare 

urbană a Sectorului 6 al Municipiului București 2021-2030, autorităţile 

administraţiei publice locale acordă o deosebită atenţie regenerării mediului urban 

prin restructurarea, reconfigurarea și extinderea spaţiului verde, în beneficiul 

comunităţii locale. 

Un nou demers întreprins pentru realizarea acestor obiective îl constituie 

demararea unui proiect sustenabil care să contribuie la dezvoltarea spaţiului verde 

al sectorului, prin înfiinţarea unei grădini urbane comunitare, amplasată pe terenul 

situat în strada Scarlat Vârnav nr. 30, sector 6, identificat conform planului Anexă. 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) și ale 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 a transmite din administrarea Consiliului General al Municipiului 

București prin Administraţia Fondului Imobiliar în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 6 prin Administraţia Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 

spaţiul situat în str. Scarlat Vârnav nr. 30, sector 6.  

   

 
PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 
 

 
 

 

 

 

 
 

CABINET PRIMAR 

NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 
ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 

SECTOR 6 BUCUREȘTI 
E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 

WWW.PRIMARIE6.RO 



 

               

 

      
 
 Nr. 117 /25.03.2022 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

      la proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al 
Municipiului București de a transmite din administrarea Consiliului General al 

Municipiului București prin Administraţia Fondului Imobiliar în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administraţia Domeniului Public și 

Dezvoltare Urbană Sector 6 spaţiul situat în str. Scarlat Vârnav nr. 30, sector 6  
 

 
În contextul creat de provocările societăţii moderne, viaţa normală 

presupune o strânsă relaţie cu mediul înconjurător, astfel că problemele de 
gestionare a spaţiului verde ţin de contemporaneitate, iar în lipsa unor măsuri 
ferme, efectele produse de insuficienţa spaţiilor urbane verzi tind să se agraveze 
pe zi ce trece. 

Pentru punerea în aplicare a prevederilor Programului integrat de dezvoltare 
urbană a Sectorului 6 al Municipiului București 2021-2030, autorităţile 
administraţiei publice locale acordă o deosebită atenţie regenerării mediului urban 
prin restructurarea, reconfigurarea și extinderea spaţiului verde, în beneficiul 
comunităţii locale și nu numai. 

Acţiunile întreprinse pentru revitalizarea zonelor publice urbane deficitare în 
spaţii verzi, urmăresc identificarea terenurilor disponibile, în scopul valorificării 
potenţialului ecologic de care acestea dispun. 

Un nou demers întreprins pentru realizarea acestor obiective, îl constituie 
demararea unui proiect sustenabil, care să contribuie la dezvoltarea spaţiului verde 
al sectorului, prin înfiinţarea unei grădini urbane comunitare, amplasată pe terenul 
situat în str. Scarlat Vârnav nr. 30, sector 6, identificat conform planului Anexă. 

Drept urmare În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) și ale art. 166 alin. (2) lit. g) 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 
prezentul proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al 
Municipiului București de a transmite din administrarea Consiliului General al 
Municipiului București prin Administraţia Fondului Imobiliar în administrarea 
Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administraţia Domeniului Public și Dezvoltare 
Urbană Sector 6 spaţiul situat în str. Scarlat Vârnav nr. 30, sector 6.  
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

                                            STELA-ELENA TOMOEA 

DIRECȚIA TEHNICĂ 
NUMĂR DE TELEFON: +400376 204 319 

ADRESĂ POȘTALĂ:CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 
SECTOR 6 BUCUREȘTI 

E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 
WWW.PRIMARIE6.RO 


