
 

  

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 140/17.05.2022 
privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a transmite din 

administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea Consiliului 
Local al Sectorului 6 prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, 

imobilul „Ştrandul Uverturii”, situat în str. Dreptăţii nr. 12 (fost 10B), sector 6,                              
având numărul cadastral 215085 

 
 

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…………. din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6, nr…..și 
nr……; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea 
spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g), 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 Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, în administrarea Consiliului 
Local al Sectorului 6 prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, 
imobilul „Ştrandul Uverturii”, situat în str. Dreptăţii nr. 12 (fost 10B), Sector 6, având numărul 
cadastral 215085, identificat conform planului Anexă, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, în vederea modernizării acestuia. 
 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 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 
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REFERAT DE APROBARE 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a transmite 
din administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri și Agrement București în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administraţia Domeniului Public 
și Dezvoltare Urbană Sector 6, imobilul „Ştrandul Uverturii”, situat în                                   

str. Dreptăţii nr. 12 (fost 10B), sector 6, având numărul cadastral 215085 
 

Ca urmare a solicitărilor primite din partea comunităţii locale din zonă, 

autoritatea administraţiei publice a sectorului 6 a constatat, în urma verificărilor 

întreprinse, că imobilul „Ştrand Uverturii”, situat în str. Dreptăţii nr. 12 (fost 10B), 

Sector 6, nu dispune de amenajări structurale, funcţionale şi estetice realizate la 

standardele actuale, necesare realizării scopului declarat, conform destinaţiei. 

Reabilitarea, reconfigurarea și modernizarea acestui ștrand este o investiţie 

de care va beneficia o numeroasă comunitate locală din zonă, iar veniturile 

realizate ca urmare a exploatării noilor funcţionalităţi, vor constitui venituri la 

bugetul local. 

În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. g), 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 Administraţiei Lacuri, Parcuri și 

Agrement București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin 

Administraţia Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, imobilul „Ştrandul 

Uverturii”, situat în str. Dreptăţii nr. 12 (fost 10B), sector 6, având numărul  

cadastral 215085. 

 

 
PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 
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      Nr. 139 /17.05.2022 
       

  RAPORT DE SPECIALITATE 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a 

transmite din administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri și Agrement 

București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administraţia 

Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, imobilul „Ştrandul Uverturii”, 

situat în str. Dreptăţii nr. 12 (fost 10B), sector 6, având numărul cadastral 

215085 

 

 
În contextul creat de provocările societăţii moderne, spaţiul urban trebuie 

integrat în structura orașului astfel încât să întruchipeze spiritul locului și să 

răspundă nevoilor comunităţii locale din zonă. 

Realizarea acestor deziderate, presupune identificarea tuturor spaţiilor 

disponibile, situate pe raza administrativ-teritorială a sectorului 6, în scopul 

valorificării superioare a potenţialului de care acestea dispun, prin restructurarea 

funcţională și estetică a acestora, în concordanţă cu standardele și exigenţele 

actuale. 

Ca urmare a solicitărilor primite din partea comunităţii locale din zonă, 

autoritatea administraţiei publice a sectorului 6 a constatat, în urma verificărilor 

întreprinse, că imobilul „Ştrand Uverturii”, situat în str. Dreptăţii nr. 12 (fost 10B), 

sector 6, nu dispune de amenajări structurale, funcţionale şi estetice realizate la 

standarde actuale, necesare realizării scopului declarat, conform destinaţiei și se 

află într-o stare avansată de degradare.  

Menţionăm faptul că, imobilul în cauză este singurul ștrand din zonă, practic 

singura alternativă disponibilă pentru agrement. 

Reabilitarea, reconfigurarea și modernizarea acestui ștrand este o investiţie de 

care va beneficia o numeroasă comunitate locală din zonă, iar veniturile realizate 

ca urmare a exploatării noilor funcţionalităţi, vor constitui venituri la bugetul local. 

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 



Drept urmare, în conformitate cu art. 139 alin. (3) lit.g), art. 166 alin. (2) lit. g) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările 

ulterioare, propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 proiectul de 

hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a 

transmite din administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri și Agrement București în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administraţia Domeniului 

Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, imobilul „Ştrandul Uverturii”, situat în str. 

Dreptăţii nr. 12 (fost 10B), sector 6, având numărul cadastral 215085. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 

                                            STELA-ELENA TOMOEA 


