
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 154/14.06.2022 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri 
prin care să se solicite Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru trecerea imobilului 

teren în suprafață de 11.382 mp, situat în B-dul Doina Cornea (fost B-dul Vasile Milea) nr. 5G,  
Sector 6, București, din domeniul public  al statului, în domeniul public al Municipiului 

București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în vederea realizării  
unui parc (spațiu verde) 

 

Având în vedere Referatul de aprobare al doamnei consilier local Mihaela Ana Maria 
Ștefan și Raportul de specialitate al Direcției Generale Arhitect Șef și Planificare Teritorială 
nr..../...... și Serviciul Cadastru, Fond Funciar și Patrimoniu  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. 35 lit. a) din Constituţia României care prevede „dreptul oricărei persoane la un mediu 
sănătos şi echilibrat ecologic”;  

- art. 286 alin. (3), art. 292, art. 296 alin. (1), (2) și (3) și art. 356 alin. (5), 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 prevederilor 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 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului București adoptarea unei hotărâri 
prin care să se solicite Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru trecerea imobilului 
teren în suprafață de 11.382 mp , situat în B-dul Doina Cornea (fost B-dul Vasile Milea) nr. 5G, 
Sector 6, București, din domeniul public al statului, în domeniul public al Municipiului 
București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în vederea realizării unui parc 
(spațiu verde), precum și declararea acestuia ca bun de interes public local.  

Art. 2. Imobilul prevăzut la art.1 este înscris în cartea funciară nr. 227805 și se identifică 
conform Anexei (planul de amplasament și delimitare scara 1:1000), care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 155/19.06.2017 se abrogă. 
Art. 4. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 să efectueze toate demersurile necesare 

în vederea preluării în administrare a terenului în suprafață de 11.382 mp situat în B-dul Doina 
Cornea (fost Vasile Milea) nr. 5G,  Sector 6, București.  

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 prin compartimentele funcționale din cadrul aparatului 
de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face prin grija Secretarului 
general al Sectorului 6. 

Art. 6. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă, în 
termenul prevăzut de lege. 
 
 

 

INIȚIATOR PROIECT                                                                 AVIZEAZĂ                                                  
Consilier local                                                            pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
Mihaela Ana Maria Ștefan                                                           din O.U.G. nr. 57/2019 
În numele grupului USRPLUS                                      Secretarul general al Sectorului 6, 
                                                                                                         Demirel Spiridon 

 

 
 



                 

CONSILIUL LOCAL 

NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 
ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 

SECTOR 6 BUCUREȘTI 
E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 
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REFERAT DE APROBARE 

 
la proiectul privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de 

adoptare a unei hotărâri prin care să se solicite Guvernului României emiterea unei 
hotărâri pentru trecerea imobilului teren în suprafaţă de 11.382 mp , situat în B-dul 

Doina Cornea (fost B-dul Vasile Milea) nr. 5G,  Sector 6, București, din domeniul 
public  al statului, în domeniul public al Municipiului București și în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 6, în vederea realizării unui parc (spaţiu verde) 
 

 

Doamnelor și domnilor consilieri, 
 

Spaţiile verzi sunt soluţia vitală în promovarea sănătăţii populaţiei urbane, 
oferind oportunităţi prin care se încurajează un stil de viaţă activ. Spaţiile verzi 
răspund, în principal, nevoilor umane de recreere şi de petrecere a timpului liber. 
În ciuda acestei evidenţe, în cele aproximativ 320 de aşezări urbane din România, 
unde trăieşte aproximativ 55,2% din populaţie, ca urmare a boom-ului imobiliar și a 
dezvoltării urbane uneori haotice, mai ales în ultimii 20 de ani, s-a înregistrat o 
diminuare drastică a suprafeţei spaţiilor verzi. 

Constituţia României la art. 35lit. a), consfinţeşte „dreptul oricărei persoane la 
un mediu sănătos şi echilibrat ecologic”, iar autorităţile publice locale au obligaţia, 
prin lege, să asigure integritatea, refacerea, îngrijirea, protecţia şi conservarea 
spaţiilor verzi din zonele urbane. 

În Sectorul 6, suprafaţa de spaţiu verde aferentă unui locuitor este infimă, 
ridicându-se la cel mult 15 mp, conform Sintezei Rapoartelor de auditul performanţei  

utilizării fondurilor bugetului local pentru amenajări peisagistice şi întreţinere spaţii 

verzi la nivelul Municipiului București,  în perioada 2007 – 2014, realizat de Curtea de 
Conturi a României. Procentul extrem de mic nu este în acord nici cu Directiva 

europeană care prevede 26 mp/locuitor și, în niciun caz, cu recomandarea 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii de 50 mp/locuitor, an de an înregistrându-se 
reduceri ale spaţiilor verzi, ca urmare a lipsei unor strategii şi politici de identificare 
şi amenajare de suprafeţe noi de spaţii verzi. 

Noţiunea de spaţiu verde, precum și funcţiile pe care le îndeplinește, sunt 
definite ca fiind acea structură din intravilanul localităţilor urbane și rurale aparţinând 

domeniului public sau privat al statului sau unităţilor administrativ - teritoriale, care 

înglobează vegetaţie dezvoltată natural și/sau plantată de om, care are rol social, 

cultural și/sau în protecţia mediului și care ajută la creșterea și/sau îmbunătăţirea 

calităţii mediului de viaţă uman prin aportul estetic, ecologic și/sau de recreere. Spaţiul 



verde definit după “European Urban Atlas” include spaţiile verzi publice utilizate 

predominant pentru recreere cum ar fi: grădini, grădini zoologice, parcuri, zone 

naturale suburbane și păduri, zone verzi limitrofe gestionate și utilizate în scopuri 

recreative. 

Investiţiile în spaţii verzi sunt unele din cele mai eficiente metode de a crește 
calitatea vieţii într-un oraș. Spaţiile verzi și parcurile au un efect pozitiv clar și 
măsurabil asupra oamenilor. Este, prin urmare, important ca autorităţile locale să 
ofere un acces facil cetăţenilor la astfel de spaţii. De exemplu, autorităţile locale din 
Stockholm se îngrijesc ca un număr cât mai mare din locuitorii orașului să aibă 
acces la zone de spaţii verzi sau cu apă la o distanţă de cel mult cinci minute de 
mers pe jos.  Autorităţile locale din România ar trebui să încerce să obţină un 
standard similar. În cel mai rău caz, ele ar trebui să se asigure că fiecare stradă din 
oraș are cel puţin un petic de verdeaţă (un program de genul „Nicio stradă fără 

spaţii verzi”). Dacă ar fi câte un parc în fiecare zonă mare a oraşului, cu bănci, 
leagăne, alei, piste de biciclete, altfel ar arăta,dar totul pleacă de la oameni, iar un 
oraş frumos nu poate exista când oamenii îl murdăresc voit. 

Dorinţa de a valoriza terenul pe care îl propunem a fi amenajat ca parc a 
apărut ca urmare a numeroaselor solicitări făcute de locuitorii zonei Grozăvești 
care sunt lipsiţi în acest moment de zone de relaxare și recreere ca urmare a 
dezvoltării haotice din această parte a Sectorului 6. 

Zona fostului Parc Grozăvești ( Grădina Metrou Grozăvești) a fost supusă în 
ultimii ani unor modificări de reglementări care au făcut obiectul mai multor 
instanţe de judecată și al numeroaselor reportaje ale jurnaliștilor de investigaţie. 

1. https://www.riseproject.ro/articol/marea-devastare-parc-din-bucuresti-
inghitit-de-mafia-retrocedarilor-pe-mana-cu-ramona-manescu/ 

 
Regăsiţi mai jos transformarea din punct de vedere al reglementarilor de ordin 
urbanistic a zonei 

 
Parc Grozăvești – PUG 2000 

 

 
 
V1a - Parcuri, grădini, scuaruri şi fâşii plantate publice; 



Utilizare funcţională : V1a - sunt admise numai funcţiunile de spaţiu plantat 
public constând în : - spaţii plantate; - circulaţii pietonale din care unele ocazional 
carosabile pentru întreţinerea spaţiilor plantate şi accesul la activităţile permise; - 
drumuri de halaj din care se asigură - prin dimensionare corespunzătoare - accesul 
direct din drumuri publice la lac pentru aprovizionarea cu apă a maşinilor de 
pompieri de tonaj ridicat - mobilier urban, amenajări pentru sport, joc şi odihnă; - 
construcţii pentru expoziţii, activităţi culturale (spaţii pentru spectacole şi biblioteci 
în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activităţi 
sportive, alimentaţie publică şi comerţ; - adăposturi, grupuri sanitare, spaţii pentru 
administrare şi întreţinere; - parcaje 

Utilizări admise cu condiţionări : e admit construcţii pentru expoziţii, activităţi 
culturale (spaţii pentru spectacole şi biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare 
flexibilă sau cu diferite tematici), activităţi sportive, alimentaţie publică şi comerţ, 
limitate la arealele deja existente conform proiectului iniţial şi care funcţionează în 
acest scop; - se admit noi clădiri pentru cultură, sport, recreere şi anexe, cu condiţia 
ca suprafaţa acestora însumată la suprafaţa construită existentă şi menţinută, la 
cea a circulaţiilor de toate categoriile şi a platformelor mineralizate, să nu 
depăşească 15% din suprafaţa totală a parcului. - clădirile şi amenajările pentru 
diferite activităţi din parcurile şi grădinile publice se admit cu condiţia de a nu avea 
separări fizice care să impună interdicţia liberei circulaţii. 

Uitilizări interzise : se interzic orice schimbări ale funcţiunilor spaţiilor verzi 
publice şi specializate; - se interzice conversia grupurilor sanitare în spaţii 
comerciale; - se interzice ocuparea malurilor între drumul de halaj şi oglinda de apă 
ca şi poziţionarea pe platforme flotante sau pe piloţi în interiorul oglinzii de apă a 
unor funcţiuni în absenţa unui P.U.Z. de ansamblu al amenajării peisagistice a 
malurilor; - se interzic orice improvizaţii ale colectării apelor uzate ale construcţiilor 
lacustre; - se interzice localizarea tonetelor şi tarabelor prin decuparea abuzivă a 
spaţiilor plantate adiacente trotuarelor, atât în interior, cât şi pe conturul exterior al 
spaţiilor verzi. 

Sursa: 
https://doc.pmb.ro/servicii/urbanism/pug/docs/v_zona_spatii_verzi.pdf  

 
Parc Grozăvești PUZ coordonator 2016 

 



 
V3a2 : Subzona baze de agreement, parcuri de distracţii, poli de agreement 

cu POT maxim 10%. 
M2: Subzona mixtă situată în afara limitelor zonei protejate, cu clădiri având 

regim de construire continuu sau discontinuu și înălţimi maxim de P+14 niveluri cu 
accente înalte. 

Parc Grozăvești PUZ coordonator 2020  

 

 
V3a2 : Subzona baze de agreement, parcuri de distracţii, poli de agreement 

cu POT maxim 10%. 
M2: Subzona mixtă situată în afara limitelor zonei protejate, cu clădiri având 

regim de construire continuu sau discontinuu și înălţimi maxim de P+14 niveluri cu 
accente înalte 

Politicile de mediu au nevoie de mai mult dinamism, de monitorizare și 
identificare de soluţii și finanţări adecvate, de la bugetul naţional sau prin 
oportunităţile conferite de proiectele europene. Cu alte cuvinte, trebuie să avem în 
vedere o abordare ecologică raţională în orice demers de dezvoltare urbană, iar 
problemele de mediu semnalate pentru zona noastră sunt absolut necesare a fi 
luate în considerare într-o construcţie responsabilă a strategiilor și acţiunilor 
integrate în conceptul de dezvoltare durabilă și pentru Sectorul 6. 



Majoritatea zonelor urbane din România sunt sărace în spaţii verzi 
întreţinute corespunzător. Asigurarea accesului unui număr cât mai mare de 
locuitori la spaţii verzi va necesita, în multe cazuri, dezvoltarea de parcuri 
metropolitane – în special atunci când centrele urbane nu au suficiente rezerve de 
terenuri care pot fi transformate în spaţii verzi.  

Zona APACA – Grozăvești/Regie a cunoscut o dezvoltare rapidă în ultimii ani, 
atât din punct de vedere al locuirii cât și al creșterii stocului de clădiri de birouri. 
Cele două componente ( rezidenţial + bussines) au generat nevoia de noi funcţiuni 
în zona la care ne referim, cum ar fi spaţii de joacă, de relexare dar mai ales spaţii 
verzi care să preia din poluarea generată de trafic. 
Din punct de vedere al funcţiunilor de agreement/relaxare, singurul spaţiu folosit în 
mod tradiţional ca parc, fără să fie unul, și anume campusul Universităţii 
Politehnice din București a fost închis în 2020, văduvind astfel un număr mare de 
locuitori ai sectorului de o zonă de promeda. 
Această administraţie a făcut progrese în a încheia un acord cu Senatul UPB în 
vederea redeschiderii campusului către public, acest obiectiv este pe punctul de a fi 
finalizat spre nerăbdarea locuitorilor din zona APACA – Grozăvești/Regie care 
contau pe acest spaţiu pentru relaxare. 
Din punct de vedere al regimului de propietate, fostul parc Grozăvești este împărţit 
între domeniul public reprezentat de numărul cadastral 227805 ( care face obiectul 
acestei hotărâri) și numerele cadastrale 201858, 201670, 200093, 200094, 201047 ( 
acesta din urmă fiind ocupat de OMV Romania) care aparţin unor agenţi economici. 
O administraţie responsabilă este atentă la nevoile cetăţenilor ei, iar în acest 
moment, una din cele mai strigente nevoi ale locuitorilor Sectorului este investiţia 
în spaţii verzi de calitate. 
Putem decide împreună in acest Consiliu, să ne asumăm ca obiectiv pe termen 
lung readucerea fostului Parc Grozăvești în domeniul public al Municipiului 
București în mai multe etape: 
Preluare în administrare de către Municipiul București a imobilului identificat cu 
numărul cadastral 227805 
Expropierea pentru cauza de utilitate publică a  imobilelor identificate cu numerele 
cadastrale 201858,  201670,  200093, 200094. 
Parcurgând cele două etape, vom putea, împreună, Consiliul General al Muncipiului 
București și Consiliul Local Sector 6 să redăm locuitorilor Municipiului București un 
parc de peste 62.000 m.p. 
Referitor la numărul cadastral 227805 acesta a avut mai multe destinaţii, după cum 
urmează: 
 

 
 



Realitate este că, niciunul din obiectivele de investiţii propuse nu a fost 
concretizat. 

Un motiv în plus ca acest teren să se întoarcă în administrarea Consiliului 
General al Municipiului Bucuresti și ca dreptul de administrare să fie transmis către 
Consiliul Local Sector 6 în vederea amenajării unui parc, cu atât mai mult, cu cât 
există o bucată din parc care nu este cadastrată și care este domeniu public 
adminstrat de Consiliul Local Sector 6. Bucata de teren care poate fi alipită și astfel 
putem demara proiectul de regenerare urbană al Parcului Grozăvești. 
 La nivel individual, caracterul sustenabil al acestui proiect va fi realizat prin 
revigorarea zonei, prin amenajarea de spaţii verzi, efectul imediat constând în 
îmbunătăţirea calităţii mediului, prin reducerea poluării și îmbogăţirea atmosferei 
cu oxigen; conservarea esenţelor lemnoase,  armonizarea peisajelor antropice cu 
cele naturale; îmbunătăţirea aspectului estetic și arhitectural al localităţii, precum și 
crearea unui cadru adecvat practicării sportului și activităţilor recreative.  
  Luând în considerare motivele prezentate mai sus, vă propunem 

adoptarea proiectului de hotărâre privind solicitarea Consiliului General al 
Municipiului București de adoptare a unei hotărâri prin care să se solicite 
Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru trecerea imobilului teren în 
suprafaţă de 11.382 mp , situat în B-dul Doina Cornea (fost B-dul Vasile Milea)        
nr. 5G,  Sector 6, București, din domeniul public al statului, în domeniul public al 
Municipiului București și în administrare Consiliului Local al Sectorului 6, în vederea 
realizării unui parc (spaţiu verde). 

 
 

Iniţiator:  
Consilier local Mihaela Ana Maria Ștefan 
În numele grupului USR-PLUS 
Data:  
 
 
 


