
 

 

 

 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

                                                                       Nr.  79/24.03.2022 

pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 185/30.08.2018 privind 

solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului București în vederea 

construirii unui sediu administrativ, pe terenul situat în cartierul „Constantin Brâncuşi”,         

Zona C1, aleea Pasărea în Văzduh  nr. 1, sector 6, București,  

identificat conform planului Anexă 

 
                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; 

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

 Ținând cont de prevederile: 
  - Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 39/24.02.2022 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; 
 - H.C.L. al Sectorului 6 nr. 39/24.02.2022 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; 

 - art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și           
art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 185/30.08.2018 privind 

solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului București în vederea 

construirii unui sediu administrativ, pe terenul situat în cartierul „Constantin Brâncuşi”,             

Zona C1, aleea Pasărea în Văzduh nr. 1, sector 6, București, identificat conform planului 

Anexă. 
 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și aparatul de specialitate al acestuia 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. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesți la instanța competentă, în 
termenul prevăzut de lege. 
 
 

INIŢIATOR PROIECT, 
 PRIMAR, 

CIPRIAN CIUCU 

  AVIZEAZĂ 
                   pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 

  din O.U.G. nr. 57/2019 
     Secretarul general al Sectorului 6, 

   Demirel Spiridon 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 
nr. 185/30.08.2018 privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al 

Municipiului București în vederea construirii unui sediu administrativ, pe terenul situat 

în cartierul „Constantin Brâncuşi”, Zona C1, aleea Pasărea în Văzduh nr. 1, sector 6, 

București, identificat conform planului Anexă 

 

 

Dinamica dezvoltării economico-sociale a Sectorului 6 presupune adaptarea 

acţiunilor autorităţilor administraţiei publice locale la noile realităţi prin punerea în 

aplicare a Programului integrat de dezvoltare urbană a Sectorului 6 al Municipiului 

București 2021 – 2030. 

În acest context, edificarea unei creșe în cartierul „Constantin Brâncuşi” din 

sectorul 6, constituie o prioritate și vine să răspundă numeroaselor solicitări 

primite din partea locuitorilor acestui cartier. 

Pentru realizarea acestui obiectiv de investiţii, în temeiul prevederilor                     

art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului                     

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

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

proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6                     

nr. 185/30.08.2018 privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al 

Municipiului București în vederea construirii unui sediu administrativ, pe terenul situat 

în cartierul „Constantin Brâncuşi”, Zona C1, aleea Pasărea în Văzduh nr. 1, sector 6, 

București, identificat conform planului Anexă. 

   
 
 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
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 Nr. 106 /22.03.2022 
 

       

  RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 
nr. 185/30.08.2018 ”privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al 
Municipiului București în vederea construirii unui sediu administrativ, pe terenul 
situat în cartierul „Constantin Brâncuşi”, Zona C1, aleea Pasărea în Văzduh nr. 1, 

sector 6, București, identificat conform planului Anexă” 
 

Dinamica dezvoltării economico-sociale a Sectorului 6 presupune adaptarea 

acţiunilor autorităţilor administraţiei publice locale la noile realităţi, prin punerea în 

aplicare a Programului integrat de dezvoltare urbană a Sectorului 6 al Municipiului 

București 2021 – 2030. 

În acest context, edificarea unei creșe în cartierul „Constantin Brâncuşi” din 

sectorul 6, constituie o prioritate actuală pentru autorităţile administraţiei publice 

locale și vine să răspundă numeroaselor solicitări primite din partea locuitorilor 

acestui cartier. 

Soluţia optimă identificată pentru amplasarea creșei o constituie terenul 

identificat cu numărul cadastral 242262, situat în Cartierul „Constantin Brâncuşi”, 

Zona C1,  aleea Pasărea în Văzduh nr. 1, sector 6, provenit din dezmembrarea lotului 

de teren cu numărul cadastral 219971 conform H.C.L. Sector 6 nr. 39/24.02.2022. 

În prezent imobilul respectiv face obiectul Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 185/30.08.2018 privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului 

General al Municipiului București în vederea construirii unui sediu administrativ, pe 

terenul situat în Cartierul „Constantin Brâncuşi”, Zona C1, aleea Pasărea în Văzduh 

nr. 1, sector 6, București, identificat conform planului Anexă. 

Întrucât hotărârea în cauză nu a produs efecte juridice până la această dată, 

considerăm necesară revocarea acesteia, în scopul disponibilizării imobilului pe care 

urmează a fi amplasată creșa.  

Drept urmare, în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art.166 alin. (4) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 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 pentru abrogarea Hotărârii 

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 



Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 185/30.08.2018 ”privind solicitarea acordului 

prealabil al Consiliului General al Municipiului București în vederea construirii unui 

sediu administrativ, pe terenul situat în cartierul „Constantin Brâncuşi”, Zona C1, 

aleea Pasărea în Văzduh nr. 1, sector 6, București, identificat conform planului 

Anexă”. 
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 STELA-ELENA TOMOEA 


