
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

NR. 189/22.07.2022 
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 136/24.05.2022 

pentru aprobarea Regulamentului privind accesul în zona de promenadă LACUL MORII 

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 al Municipiului 
Bucureşti, Nota de fundamentare nr. 13108/21.07.2022 a Administraţiei Domeniului Public şi 
Dezvoltare Urbană Sector 6 şi Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic și 
Contencios Administrativ 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. ….; 

Ţinând cont de prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 136/24.05.2022 pentru aprobarea 

Regulamentului privind accesul în zona de promenadă LACUL MORII; 
- Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, 

cu modificările și completările ulterioare;  
În temeiul art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. o), art. 196 alin. (1) lit. a) şi art. 197 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
Consiliul Local al Sectorului 6 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. I. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 4 al Anexei la H.C.L. a Sectorului 6                 
nr. 136/24.05.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul în zona de promenadă 

LACUL MORII se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
  (1) “Plimbarea pe biciclete este permisă zilnic, între orele 00:00 şi 18:00, iar în intervalul 
orar 18:00-00:00 se poate utiliza traseul semnalizat cu panouri informative de la baza digului 
LACUL MORII. 
        (2) Circulația pe biciclete a copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 şi 8 ani este permisă doar 
pe digul LACUL MORII, în măsura în care nu afectează siguranța persoanelor.” 
 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6                      
nr. 136/24.05.2022, rămân neschimbate. 

  Art. III. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare 
Urbană Sector 6 şi Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 

Art. IV. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă,          
în termenul prevăzut de lege. 

 
              INIȚIATOR,                                                       AVIZEAZĂ 
PRIMARUL SECTORULUI 6                                 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  

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6                              
nr. 136/24.05.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul 

 în zona de promenadă LACUL MORII 

 
 

 
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 21/2002 – privind 

gospodărirea localităţilor urbane şi rurale care stabileşte obligaţiile şi răspunderile 

care revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenţilor 

economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţilor, precum şi pentru 

instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acestora. 

Având în vedere interesul manifestat de locuitorii Sectorului 6 pentru zona de 

promenadă amenajată pe digul Lacului Morii, precum și faptul că în anumite 

perioade ale zilei poate fi permis accesul bicicletelor fără a pune în pericol siguranţa 

pietonilor. 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. o) 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 pentru 

modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 136/24.05.2022 

pentru aprobarea Regulamentului privind accesul în zona de promenadă LACUL MORII. 

 

 

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 



 
 

 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
ADMINISTRAŢIA  DOMENIULUI  PUBLIC ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6 

Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr. 9,  sector 6, Bucureşti, Cod fiscal : 4364349 
Tel: 021-410.16.81; 021-410.25.50, Fax: 021-314.18.26 

 

COD OPERATOR BAZA DATE CARACTER PERSONAL 5125/11535 SI 13330 

 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr.136/24.05.2022 pentru 

aprobarea Regulamentului privind accesul în zona de promenadă LACUL MORII 
 
 
Ţinând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr.136/24.05.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind 

accesul în zona de promenadă LACUL MORII 
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr.21/2002 – privind gospodărirea 

localităţilor urbane şi rurale care stabileşte obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor 
administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna 
gospodărire a localităţilor precum şi pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul 
acestora. 

În acest context, reintegrarea urbană și reamanajarea promenadei Lacului Morii cu o lungime 
de 2.155 ml, prin amenajarea unor spații de agrement, a reprezentat un deziderat pentru autoritatea 
locală. 

Luând în considerare solicitările persoanelor care folosesc bicicleta ca mijloc de transport, 
faptul că  bicicleta a fost şi rămâne un mijloc de deplasare ieftin, comod şi accesibil tuturor, faptul că 
pe zi ce trece creşte neîncetat numărul celor care se deplasează cu asemenea mijloace de transport 
considerăm necesară modificarea Regulamentului privind accesul în zona de promenadă LACUL 

MORII, neavând sens să interzicem accesul bicicletelor în zona de promenadă în momentele în care 
promenada nu este aglomerată. 

În aplicarea regulamentului se va avea în vedere obiectivul prezentat şi propus spre aprobare 
care stabileşte normele de conduită socială, a regulilor, condiţiilor privind accesul, ocuparea, 
exploatarea tuturor spaţiilor şi echipamentelor aflate în zona de promenadă LACUL MORII. 

Având în vedere cele expuse anterior, înaintăm spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local 
al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local 
Sector 6 nr.136/24.05.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul în zona de promenadă 

LACUL MORII. 

 
Director General 

 
IOAN-OVIDIU MAXIM 

 



 
 
 

ANEXĂ LA NOTA DE FUNDAMENTARE 
 

Varianta existentă Varianta propusă Observaţii 

Hotărârea de Consiliu 
Local Sector 6 

nr.136/24.05.2022 pentru 

aprobarea 

Regulamentului privind 

accesul în zona de 

promenadă LACUL 

MORII 
 

Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei la 
Hotărârea Consiliului Local Sector 6 
nr.136/24.05.2022 pentru aprobarea 

Regulamentului privind accesul în zona de 

promenadă LACUL MORII 
 

 

Alineatele (1) şi (2) ale articolului 4 al Anexei la H.C.L. Sector 6 
nr.136/24.05.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul în zona de 

promenadă LACUL MORII: 
 

“Art. 4. (1) Pentru siguranța utilizatorilor, plimbarea pe biciclete este permisă 
doar pe traseul semnalizat de la baza digului LACUL MORII. 
(2) Circulația bicicletelor copiilor foarte mici este permisă doar pe alei, în măsura 
în care nu afectează siguranța persoanelor.” 

 
se modifică și va avea următorul cuprins:  
 

“(1) Plimbarea pe biciclete este permisă zilnic, între orele 00:00 şi 18:00, iar 
în intervalul orar 18:00- 00:00 se poate utiliza traseul semnalizat cu panouri 
informative de la baza digului LACUL MORII. 
(2) Circulația pe biciclete a copiilor, cu vârsta cuprinsă între 3 şi 8 ani este 
permisă doar pe digul LACUL MORII, în măsura în care nu afectează 
siguranța persoanelor..” 

 

 
 

DIRECTOR GENERAL 

IOAN-OVIDIU MAXIM 



Pagină 1 

 

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nr. 32668/26.07.2022 

                                                RAPORT DE SPECIALITATE 

 

                           privind Proiectul de hotărâre nr. 189/22.07.2022 

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 

136/24.05.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul în zona de   

                                              promenadă LACUL MORII 

 

       Având în vedere scopul realizării prezentului raport, respectiv al prezentării 

considerentelor și circumstanțelor exclusiv de natură juridică, reținem următoarele: 

 

- Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti;  

- Nota de fundamentare nr. 13108/21.07.2022 a Administraţiei Domeniului 

Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 136/24.05.2022 pentru 

aprobarea Regulamentului privind accesul în zona de promenadă LACUL MORII; 

-  Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi 

rurale, cu modificările și completările ulterioare; 

-         Art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. o), art. 196 alin. (1) lit. a) şi art. 197 din 

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

ulterioare. 

 

             Proiectul de hotărâre nr. 189/22.07.2022 pentru modificarea Anexei la 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 136/24.05.2022 pentru aprobarea 

Regulamentului privind accesul în zona de promenadă LACUL MORII, se încadrează 

în prevederile legale, astfel că propunem prezentul proiect pentru analiză, 

dezbaterea și aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6, Municipiul București. 

 
                                                                                                      CONSILIER JURIDIC,  

                                                                                                                           VALENTIN MORARU 

COMPARTIMENT JURIDIC ȘI 

CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
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 

 


