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  PROIECT DE HOTĂRÂRE 

NR. 101/12.04.2022   
privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a transmite din 

administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Străzilor 
București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația Comercială 
Sector 6 terenurile cu funcțiune de parcare publică de sub Pasajul Basarab, respectiv de sub 

Pasajul Grant, amplasate pe raza sectorului 6 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de fundamentare 
a Administrației Comerciale Sector 6 nr. ....../......., precum și 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 Străzilor 
București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația Comercială 
Sector 6 a terenurilor cu funcțiune de parcare publică de sub Pasajul Basarab, șoseaua 
Orhideelor, respectiv parcarea de sub Pasajul Grant, calea Giulești, amplasate pe raza   
Sectorului 6. 

(2) Administrația Comercială  Sector 6 va asigura lucrări de amenajare, de mentenanță și 
de întreținere și va închiria locurile de parcare, iar încasările se vor constitui venit la bugetul 
local al Sectorului 6.  

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. 
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REFERAT DE APROBARE 

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

Străzilor București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin 
Administraţia Comercială Sector 6 terenurile cu funcţiune de parcare  

publică de sub Pasajul Basarab, respectiv de sub Pasajul Grant,  
amplasate pe raza sectorului 6 

 

 Necesitatea și oportunitatea hotărârii sunt date de faptul că parcarea de sub 
Pasajul Basarab a fost amenajată de către A.D.P.D.U. Sector 6, rezultând un număr 
de 230 de locuri de parcare. Parcarea este exploatată de către cetăţeni, iar 
urmărirea comportării în timp, precum și întreţinerea periodică a acesteia 
nerealizăndu-se până în prezent de către ASB , riscul degradării fiind iminent.  
 Parcarea de sub Pasajul Grant, necesită o reparaţie a stratului de asfalt. În 
urma amenajării vor rezulta 75 de locuri de parcare la sol, cu posibibilitate de 
dezvoltare pe verticală, ce vor oferi cetăţenilor din acea zonă un confort în plus.  
 Totodată, este evidentă necesitatea creșterii în mod organizat a capacităţii de 
parcare pe raza sectorului 6.   
 Efectele pe termen scurt și lung sunt determinate de creșterea gradului de 
satisfacţie al cetăţenilor, de sporirea capacităţii de circulaţie prin creșterea fluenţei 
traficului și eliminarea parcării și staţionării pe carosabil a autovehiculelor, 
creșterea gradului de confort și scăderea poluării. 

Pentru considerentele expuse și 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 hotarâre privind solicitarea către Consiliul General 
al Municipiului București de a transmite din administrarea Consiliului General al 
Municipiului București prin Administraţia Străzilor București în administrarea 
Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administraţia Comercială Sector 6 terenurile cu 
funcţiune de parcare publică de sub Pasajul Basarab, respectiv de sub Pasajul Grant, 
amplasate pe raza sectorului 6. 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

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

București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația Comercială 
Sector 6 terenurile cu funcțiune de parcare publică de sub Pasajul Basarab, respectiv de sub 

Pasajul Grant, amplasate pe raza sectorului 6 
 

Având în vedere H.C.G.M.B nr.168/08.05.2008 privind însușirea bunurilor care aparțin 
domeniului public al municipiului București, H.C.G.M.B nr. 43/28.02.2011 privind aprobarea 
modificarii și completarii anexei nr. 1 la H.C.G.M.B. NR. 254/2008 privind administrarea 
rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din municipiul București și abrogarea 
H.C.G.M.B.  nr. 235/2005. 
 
Văzând Nota de fundamentare a Administrației Comerciale Sector 6, și referatul de aprobare 
al primarului, și  
 
Ținând cont de prevederile legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 
Se propune preluarea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația 
Comercială Sector 6 a terenurile cu funcțiune de parcare publică de sub Pasajul Basarab, 
șoseaua Orhideelor, respectiv parcarea de sub Pasajul Grant, calea Giulești, amplasate pe raza 
Sectorului 6. 
1.Situația Actuală 

 Parcarea de sub Pasajul Basarab a fost amenajată de către ADPDU Sector 6, rezultând 

un număr de 230 de locuri de parcare. Parcarea este exploatată de către cetățeni, iar urmărirea 

comportării în timp, precum și întreținerea periodică a acesteia nerealizăndu-se până în 

prezent de către ASB , riscul degradării fiind iminent.  

 Parcarea de sub Pasajul Grant, necesită o reparație a stratului de asfalt. În urma 

amenajării vor rezulta 75 de locuri de parcare la sol, cu posibilitate de dezvoltare pe verticală, 

ce vor oferii cetățenilor din acea zona un confort în plus.  

 Totodata este evidentă necesitatea creșterii, în mod organizat a capacității de parcare pe 

raza Sectorului 6.   

 Efectele pe termen scurt și lung sunt determinate de creșterea gradului de satisfacție al 
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cetățenilor, de sporirea capacității de circulație prin creșterea fluenței traficului și eliminarea 

parcării și staționării pe carosabil a autovehiculelor, creșterea gradului de confort și scăderea 

poluării. 

 Având în vedere zonele unde sunt aplasate aceste parcări, parcarea și staționarea pe 
carosabil în proximitatea acestora, ambuteiajele în trafic creeate de aceste staționări, 
considerăm oportună preluarea în a administrare a parcărilor mai sus menționate. 
 Avantajele sunt determinate de eliberarea trotuarelor de mașini,  de creșterea gradului 
de satisfacție al cetățenilor, de sporirea capacității de circulație prin creșterea fluenței traficului 
și eliminarea parcării și staționării pe carosabil a autovehiculelor, creșterea gradului de confort 
și scăderea poluării. 

 Ținând cont de cele expuse, 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 

 propunem supunerea spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 a proiectul 
de hotarâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a transmite 
din administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Străzilor 
București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația Comercială 
Sector 6 terenurile cu funcțiune de parcare publică de sub Pasajul Basarab, respectiv de sub 
Pasajul Grant, amplasate pe raza sectorului 6. 
 
 

Direcția Generală Arhitect Șef și Planificare Teritorială 
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Notă de Fundamentare 

Solicitarea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația Comercială Sector 
6 terenurile cu funcțiune de parcare publică de sub Pasajul Basarab, respectiv de sub Pasajul 

Grant, amplasate pe raza sectorului 6 
 

 Având în vedere faptul că parcarea de sub Pasajul Basarab a fost amenajată de către ADPDU 

Sector 6, rezultând un număr de 230 de locuri de parcare, iar aceasta este exploatată de către cetățeni, 

în conformitate cu normativele în vigoare este obligatorie urmărirea comportării în timp, precum și 

întreținerea periodică a acesteia. 

 Ținând cont că până în prezent Administrația Străzilor București, nu a avut în grijă această 

obligație, nu a intervenit pentru menținerea în condiții optime a acesteia și pentru a evita riscul 

degradării, trebuie ca această parcare să treacă în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6.  

 Totodată, observând interesul scăzut pentru amenajarea parcării de sub Pasajul Grant, cere 

necesită o reparație a stratului de asfalt. În urma amenajării vor rezulta 75 de locuri de parcare la sol, 

cu posibilitate de dezvoltare pe verticală, ce vor oferi cetățenilor din acea zonă un confort în plus, 

considerăm necesară transferarea dreptului de administrare și exploatare către Consiliul Local al 

Sectorului 6 al municipiului București. 

 Totodată, este evidentă necesitatea creșterii, în mod organizat a capacității de parcare pe raza 

Sectorului 6.   

 Efectele pe termen scurt și lung sunt determinate de creșterea gradului de satisfacție al 

cetățenilor, de sporirea capacității de circulație prin creșterea fluenței traficului și eliminarea parcării 

și staționării pe carosabil a autovehiculelor, precum și creșterea gradului de confort și scăderea 

poluării. 

 Având în vedere zonele unde sunt amplasate aceste terenuri, staționarea pe carosabil în 

proximitatea acestora și ambuteiajele în trafic creeate de aceste staționări, considerăm oportună 

preluarea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 al municipiului București a parcărilor 

mai sus menționate. 

 

Administrația Comercială Sector 6 

Director General  

Alexandra CRĂCIUN 

 


