
 

   

               PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 278/24.10.2022 

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, imobilul cu numărul cadastral 234962, situat în Calea Giulești nr. 240, 
sector 6, în vederea amenajării unui centru pentru furnizarea de servicii sociale  

necesare copiilor aflați în risc de abandon 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al doamnei Consilier local Mihaela Ana-Maria 
Ștefan, Vicerimarul Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - Direcția 
Generală 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: 
 Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările 

și completările ulterioare; 
 art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă privind eleborarea 

actelor normative; 
 În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g), art. 166 alin. (2) lit. g) și p), art. 196 alin. (1) lit. a)                

și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi 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, a imobilului cu numărul cadastral 234962, în suprafață de 3821 mp, situat 
în Calea Giulești nr. 240, sector 6, identificat conform planului anexă, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre, în vederea amenajării unui centru pentru furnizarea de servicii sociale 
necesare copiilor aflați în risc de abandon. 

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului 
Local al Sectorului 6 nr. 229/2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului 
București de a aproba transmiterea imobilelor ştrand Giulești și baia Giulești, situate în Calea 
Giulești nr. 240, sector 6, din administrarea Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement în 
administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în scopul derulării de activități culturale, 
sportive și de agrement, hotărâre care a intrat în circuitul civil, dar nu a produs efecte juridice. 
         Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, prin aparatul de specialitate 
și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 
             (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face prin grija Secretarului 
general al Sectorului 6. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța compententă,                    
în termenul prevăzut de lege. 
 
       INIȚIATOR PROIECT, 
         CONSILIER LOCAL, 
MIHAELA ANA MARIA ȘTEFAN 

                              
AVIZEAZĂ 

            pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 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 transmite din administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri și Agrement 

București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, imobilul cu numărul 
cadastral 234962, situat în Calea Giulești nr. 240, sector 6, în vederea amenajării unui 
centru pentru furnizarea de servicii sociale necesare copiilor aflaţi în risc de abandon 

 
Prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 229/2018 a fost solicitat 

Consiliului General al Municipiului București transmiterea imobilelor ștrand Giulești și 
baia Giulești, situate în Calea Giulești nr. 240, sector 6, din administrarea Administraţia 
Lacuri, Parcuri și Agrement în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în scopul 
derulării de activităţi culturale, sportive și de agrement; 

Primăria Municipiului București ne-a comunicat că imobilul nu poate fi 
transferat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 deoarece A.L.P.A.B. are  în 
derulare un proiect de reparaţii capitale. 

În decursul celor 4 ani constatăm că nu au fost realizate lucrări de reabilitare, 
fapt pentru care imobilul situat în calea Giulești nr. 240, sector 6 poate și trebuie să fie 
valorificat prin preluarea acestuia în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în 
vederea atribuirii unei noi destinaţii, în scopul asigurării unor servicii sociale destinate 
copiilor aflaţi în risc de abandon.  

Prin adresa nr. 10422/08.09.2022 înregistrată la Sectorul 6                      
al Municipiului București sub nr. 40844/09.09.2022, Administraţia Lacuri, Parcuri și 
Agrement București ne-a comunicat acordul său pentru trecerea imobilului în 
administrarea Consiliului Local al Sectorului 6. 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 166 alin. (2) lit. g) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 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, imobilul cu 
numărul cadastral 234962, situat în Calea Giulești nr. 240, sector 6, în vederea 
amenajării unui centru pentru furnizarea de servicii sociale necesare copiilor aflaţi în 
risc de abandon. 
 

CONSILIER LOCAL, 

Mihaela Ana-Maria Ștefan 

CONSILIUL LOCAL 

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 



 

 

  
   Nr. 48388/24.10.2022     

  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre 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, imobilul cu numărul cadastral 234962, în suprafață de 3821 mp, 
situat în Calea Giulești nr. 240, sector 6, identificat conform planului anexă, în vederea asigurării 

unor servicii sociale pentru copii aflați în risc de abandon 
  
 

În susţinerea campaniei demarate de Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, pentru 
identificarea şi valorificarea tuturor resurselor locale disponibile, în scopul realizării interesului 
public, au fost intensificate acțiunile întreprinse pentru preluarea în administrare a imobilelor 
disponibile, aflate în domeniul public al municipiului București, situate pe raza administrativ-
teritorială a sectorului 6, în vederea exploatării potențialului socio-economic de care acestea 
dispun, în beneficiul comunității locale. 

Prin Hotărârea nr. 229/2018 Consiliul Local al Sectorului 6 a solicitat Consiliului General 
al Municipiului București transmiterea imobilelor ștrand Giulești și baia Giulești, situate în Calea 
Giulești nr. 240, sector 6, din administrarea Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement în 
administrarea Consiliului Local Sector 6, în scopul derulării de activități culturale, sportive și de 
agrement. 

În baza acestei hotărâri și ca urmare a adoptării Hotărârii Consiliului General al 
Municipiului București nr. 166/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 
documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții “Reparații 
capitale Ștrand și Baia Giulești”, Primăria Municipiului București, Direcția Patrimoniu ne-a 
transmis adresa nr. 8237/27.05.2019, prin care instituția noastră a fost înștiințată că Administrația 
Lacuri Parcuri și Agrement București, în calitate de administrator, a procedat la alipirea celor 
două imobile, urmând ca imobilul rezultat, identificat cu numărul cadastral 234962, să facă 
obiectul unui proiect de reparații capitale. 

În urma verificărilor întreprinse ca urmare a sesizărilor înregistrate din partea locuitorilor 
cartierului Giulești, pe fondul neefectuării lucrărilor ce trebuiau derulate  de către Administrația 
Lacuri, Parcuri și Agrement București pentru realizarea proiectului de investiții “Reparații 
capitale Ștrand și Baia Giulești”, am revenit la solicitarea noastră referitoare la transmiterea 
imobilului respectiv din administrarea Consiliului General al Municipiului București prin 
Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement în administrarea Consiliului Local Sector 6. 

Prin intermediul adresei nr. 10422/08.09.2022 înregistrată la Sectorul 6 al Municipiului 
București sub nr. 40844/09.09.2022, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București își 
exprimă acordul cu privire la transmiterea dreptului de administrare a imobilului în cauză, 
identificat cu numărul cadastral 234962, situat în Calea Giulești nr. 240, sector 6, în favoarea 
Consiliului Local al Sectorului 6, în vederea realizării proiectului de investiții. 

Reanalizând nevoile comunității locale din zonă, în raport cu identificarea principalelor 

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 



provocări plasate în responsabilitatea autorităților administrației publice ale sectorului 6, este 
necesară valorificarea oportunităților disponibile pentru compensarea dezechilibrelor sociale 
intervenite ca urmare a dinamicii economice și sociale înregistrate în  societatea contemporană. 

Aceste dezechilibre sociale identificate constituie cauze primare ale abandonului 
copilului, iar situația este cu adevărat îngrijorătoare, deoarece un copil lipsit de o creştere stabilă 
în primii ani de viaţă poate prezenta dificultăţi din punct de vedere al dezvoltării emoţionale şi 
comportamentale. 

Acționând în spiritul prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 
drepturilor copilului, se urmărește combaterea cauzelor şi a consecinţelor abandonului copilului, 
prin dezvoltarea unor programe de prevenire și stabilirea unor strategii adecvate, în scopul 
implementării acestora în comunitățile defavorizate.   

În baza acestor considerente, devine necesară abrogarea Hotărârii Consiliului Local al 
Sectorului 6 nr. 229/2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de 
a aproba transmiterea imobilelor ștrand Giulești și baia Giulești, situate în Calea Giulești nr. 240, 
sector 6, din administrarea Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement în administrarea 
Consiliului Local Sector 6, în scopul derulării de activități culturale, sportive și de agrement. 

Totodată, în conformitate cu art. 136, alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm necesară și oportună 
adoptarea unui nou proiect de hotărâre 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, imobilul cu numărul cadastral 234962, în 
suprafață de 3821 mp, situat în Calea Giulești nr. 240, sector 6, identificat conform planului 
anexă, în vederea asigurării unor servicii sociale pentru copii aflați în risc de abandon. 

 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

    AURA CRĂCIUN  


