
                                                                          
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 224/23.08.2022 
privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a acorda Consiliului 

Local al Sectorului  6 împuternicirea expresă în vederea înființării unei societăți cu răspundere 
limitată, cu capital integral public, în scopul realizării de microproiectare urbană și peisagistică 

  
 
    Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 
specialitate al Compartimentului Juridic și Contencios Administrativ nr. ......./............., din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6; 
     Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6 nr. ..... și nr. .....; 
     În conformitate cu prevederile: 

 Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare; 
 O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare       

a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare; 
 Capitolului III din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 
      În temeiul art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. i) și alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a) și 
art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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 împuternicirea expresă 

a Consiliului Local al Sectorului 6 în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată,              
cu capital integral public, în scopul realizării de microproiectare urbană și peisagistică. 

Art. 2. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 să întreprindă toate demersurile necesare 
pentru înființarea societății cu răspundere limitată prevăzută la art. 1, după obținerea 
împuternicirii de la Consiliul General al Municipiului București. 
 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 
 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă,                 
în termenul prevăzut de lege. 
 

 
INIȚIATOR PROIECT, 

              PRIMAR, 
       CIPRIAN CIUCU 

                                                                              
                                         AVIZEAZĂ 
                 pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
                                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 

la proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului 
București de a acorda Consiliului Local al Sectorului 6 împuternicirea expresă în 

vederea înfiinţării unei societăţi cu răspundere limitată, cu capital integral public,             
în scopul realizării de microproiectare urbană și peisagistică 

 

 

La nivelul Sectorului 6 al Municipiului București se dorește realizarea și 
implementarea unor proceduri standardizate în cadrul lucrărilor de amenajare a 
spaţiului public de mici dimensiuni care să asigure timpi reduși de proiectare și 
implementare și în același timp să permită administraţiei un control ridicat asupra 
calităţii soluţiilor propuse. 

Prin înfiinţarea unei societăţi cu răspundere limitată cu capital public vor putea 
fi îndeplinite următoarele deziderate: 
 Crearea, organizarea și menţinerea la zi a unei baze de date centralizate cu 
studiile și proiectele întocmite pentru spaţii publice de mici dimensiuni și/sau 
executate ce va putea fi folosită la analizarea situaţiei reale din teren și la stabilirea 
investiţiilor viitoare; 
 Crearea unui colectiv multidisciplinar care să verifice ca proiectele propuse să 
asigure o coerenţă de imagine și spaţialitate a ţesutului urban și promovarea unei 
imagini urbane unitare, coerente și omogene la nivelul întregului sector;  
 Facilitarea și asigurarea unei celerităţi ridicate în comunicarea între factorii 
decizionali din administraţia publică și proiectanţi; 
 Coordonarea și realizarea de ghiduri, direcţii, modele, tipologii de amenajări și 
peisaje care să ușureze procesul de proiectare; 
 Primăria Sectorului 6 va avea un control ridicat asupra proiectării și astfel ne 
vom putea asigura că ceea ce se discută iniţial în faza de concept va fi dus la final.                
Astfel proiectele pot fi implementate, astfel încât, nevoile din teren să fie satisfăcute 
prin amenajări de calitate care să crească nivelul de calitate al vieţii cetăţenilor. 

În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. i) și alin. (3) 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,                   
cu modificările și completările ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare,                      
Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul 
General al Municipiului București de a acorda Consiliului Local al Sectorului 6 
împuternicirea expresă în vederea înfiinţării unei societăţi cu răspundere limitată,             
cu capital integral public, în scopul realizării de microproiectare urbană și peisagistică. 

 

 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 



 

                                                                                                        

   

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                                

                                                                       
    

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a acorda Consiliului 
Local al Sectorului  6 împuternicirea expresă în vederea înființării unei societăți cu răspundere 
limitată, cu capital integral public, în scopul realizării de microproiectare urbană și peisagistică 

  
 

Având în vedere scopul realizării prezentului raport, respectiv al prezentării considerentelor și 
circumstanțelor exclusiv de natură juridică, reținem următoarele: 

        Tinând cont de prevederile 
 Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare; 
 O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare       

a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare; 
 Capitolului III din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- Referatul de aprobare al Primarului Sectorul 6 al Municipiului București; 

     -     În temeiul art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. i) și alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a) și 
art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,                 
cu modificările și completările ulterioare; 
 

Pentru considerentele expuse, în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1) și art. 166 
alin. (2) lit. i) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consider că proiectul respectă 
prevederile legale aplicabile acestui domeniu specific de activitate și se justifică, astfel că 
propunem spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre 
privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a acorda Consiliului 
Local al Sectorului 6 împuternicirea expresă în vederea înființării unei societăți cu răspundere 
limitată, cu capital integral public, în scopul realizării de microproiectare urbană și peisagistică. 
 
 

 
                     Consilier Juridic,  

                                                                                                     Liviu Bunescu 

 

 
 

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 
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