
 
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 81/25.03.2022 
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 Comercială 

Sector 6 spațiile identificate conform Anexei 
 

 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: 

- art. 286 și art. 294 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. (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 Comercială 
Sector 6 a spațiilor identificate conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Spațiile solicitate conform alin. (1) vor avea destinația de spații administrative cu 
funcționalități multiple. 

Art.  2. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Comercială 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. 3. 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 Comercială Sector 6 spaţiile identificate conform 

Anexei  
 

 

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, apreciem că este necesară dezvoltarea infrastructurii de 

reprezentare a autorităţii publice a sectorului 6, prin înfiinţarea de noi spaţii 

administrative cu funcţionalităţi multiple, ca părţi ale cooperării eficiente dintre 

administraţia publică și cetăţean. 

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 a transmite din administrarea Consiliului General al Municipiului 

București prin Administraţia Fondului Imobiliar în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 6 prin Administraţia Comercială Sector 6, spaţiile identificate conform 

Anexei.  

   
 
 

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 
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Nr. 119  / 24.03.2022 

 

 

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 Comercială 

spaţiile identificate conform Anexei  
 

Pentru raportarea permanentă a acţiunilor administraţiei publice locale la nevoile 

cu care se confruntă comunităţile locale, este necesară dezvoltarea continuă a relaţiei cu 

cetăţenii prin punerea în practică a unor noi mecanisme de comunicare si feedback 

menite să sprijine gestionarea eficientă și echilibrată a resurselor disponibile pentru 

realizarea interesului public. 

Relaţiile de cooperare administraţie publică – cetăţean sunt o expresie a 

accesului participativ al populaţiei la soluţionarea problemelor cu care se confruntă 

comunităţile locale. 

În baza acestor considerente apreciem că este necesară dezvoltarea 

infrastructurii de reprezentare a autorităţii publice a sectorului 6 prin înfiinţarea de noi 

spaţii administrative cu funcţionalităţi multiple, ca părţi ale cooperării administraţie 

publică – cetăţean. 

La nivelul teritorial al sectorului 6 au fost identificate un număr de 9 spaţii libere 

care s-ar preta înfiinţării acestor spaţii administrative cu funcţionalităţi multiple, 

individualizate în  tabelul Anexă la proiect. 

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, 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 Comercială 
spaţiile identificate conform Anexei.  

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 

STELA-ELENA TOMOEA 
 
                                                                                                               


