
 

     
 

 
 
 
                                                                       

      HOTĂRÂRE 
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. 117/25.03.2022; 

 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 5               
și nr. 6; 

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 sau amenajare 
spațiu verde cu loc de joacă pentru copii.  
 (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. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                       pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
          Lucian Dubălaru                                                                                  din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                                                             Secretarul  general al Sectorului 6,   
  
                                                                                                                            Demirel Spiridon                                            
 
Nr.: 84 
Data: 05.04.2022 

___________________________________________________________________________________________________ 
Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro;  e-mail: prim6@primarie6.ro; 
facebook.com/PrimariaSectorului6      

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 




