
 

   

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 271/11.10.2022 
privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite din administrarea 

Administrației Comerciale Sector 6 (fostă Administrația Piețelor Sector 6) în administrarea  
Consiliului Local al Sectorului 6 imobilul – teren în suprafață de 14.418 mp, situat în calea  

Giulești nr. 56, sector 6, identificat cu numărul cadastral 215906, în scopul derulării  
de activități cultural-educative și amenajării unor spații verzi 

 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al 
Direcţiei Tehnice din cadrul Direcției Generale Arhitect Șef și Planificare Teritorială                 
nr. ..................../11.10.2022, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6; 

Luând în considerare avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 6                 
nr. …..…; 

Ținând cont de prevederile: 
- H.C.G.M.B. nr. 239/2001 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității în piețele 

agroalimentare din municipiul București; 
- Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 56/2010 privind modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 95/2005; 
- 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), 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 Bucureşti transmiterea din administrarea 
Administrației Comerciale Sector 6 (fostă Administrația Piețelor Sector 6) în administrarea Consiliului 
Local al Sectorului 6 a imobilului – teren în suprafață de 14.418 mp, situat în calea Giulești nr. 56, 
sector 6, București, identificat cu numărul cadastral 215906, în scopul derulării de activități                 
cultural-educative și amenajării unor spații verzi. 

Art. 2. Fondurile necesare pentru realizarea investiției vor fi alocate din bugetul local sau din 
alte surse legal constituite.  

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local al 
Sectorului 6 nr. 223/23.09.2022 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București 
pentru schimbarea destinației imobilului - teren situat în calea Giulești nr. 56, sector 6, București, 
precum și orice alte dispoziții contrare. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, prin aparatul de specialitate al acestuia, 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. 5. Prezenta hotărâre poate fi atacată 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 
Bucureşti de a transmite din administrarea Administraţiei Comerciale Sector 6  

(fostă Administraţia Pieţelor Sector 6) în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 
imobilul – teren în suprafaţă de 14.418 mp, situat în calea Giulești nr. 56, sector 6, 

identificat cu numărul cadastral 215906, în scopul derulării de activităţi  
cultural-educative și amenajării unor spaţii verzi 

 
 

Pentru punerea în aplicare a prevederilor Programului integrat de dezvoltare 
urbană a Sectorului 6 al Municipiului București 2021-2030, autorităţile administraţiei 
publice locale acordă o deosebită atenţie regenerării mediului urban prin 
restructurarea, reconfigurarea și extinderea spaţiului verde și reconversia funcţională 
a spaţiului urban, în scopul realizării unor proiecte sustenabile care să răspundă 
exigenţelor impuse de standardele moderne de dezvoltare a marilor aglomerări 
urbane. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, consider că este necesar schimbarea 
destinaţiei acestui teren și folosirea lui în vederea desfășurării unor activităţi cultural 
educative și amenajarea spaţiilor verzi. 

Hotărârea Consiliului local al Sectorului 6 nr. 223/23.09.2022 privind solicitarea 
către Consiliul General al Municipiului București pentru schimbarea destinaţiei 
imobilului - teren situat în calea Giulești nr. 56, sector 6, București, a intrat în circuitul 
civil, dar nu a produs efecte juridice, astfel încât este necesară abrogarea acesteia. 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 166 alin. (2) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, supun spre 
dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, prezentul proiect de hotărâre 
privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a transmite din 
administrarea Administraţiei Comerciale Sector 6 (fostă Administraţia Pieţelor Sector 
6) în administrarea Consiliului Local Sector 6 imobilul-teren în suprafaţă de 14.418 mp, 
situat în calea Giulești nr. 56, sector 6, identificat cu numărul cadastral 215906, în 
scopul derulării de activităţi cultural-educative și amenajării unor spaţii verzi.   

 

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 



 

 

 Nr. 46303/11.10.2022 
     

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
de a transmite din administrarea Administrației Comerciale Sector 6 (fostă Administrația Piețelor 

Sector 6) în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 imobilul – teren în suprafață de 14.418 
mp, situat în calea Giulești nr. 56, sector 6, identificat cu numărul cadastral 215906, în scopul 

derulării de activități cultural-educative și de amenajare a unor spații verzi. 
 
 

Provocările societăţii actuale presupun o strânsă relaţie între omul modern şi mediul 
înconjurător, astfel că problemele de gestionare a spaţiului trebuie privite ca modalităţi distincte 
ale conceptului de dezvoltare durabilă, concept ce trebuie aplicat în raport cu dinamica structurii 
urbane, în vederea realizării unor proiecte cu impact în comunitatea locală. 

Pentru punerea în aplicare a prevederilor Programului integrat de dezvoltare urbană a 
Sectorului 6 al Municipiului București 2021-2030, autoritățile administrației publice locale acordă 
o deosebită atenție regenerării mediului urban prin restructurarea, reconfigurarea și extinderea 
spațiului verde și prin reconversia funcțională a spațiului urban, în scopul realizării unor proiecte 
sustenabile care să răspundă exigențelor impuse de standardele moderne de dezvoltare a marilor 
aglomerări urbane. 

Ca factor al dezvoltãrii ființei umane, integrarea educației culturale în structura nevoilor 
de cultură ale comunității locale, trebuie să constituie instrumentul prin care să se realizeze 
valorificarea optimă a premiselor sociale și a condițiilor de mediu specifice locului, într-un context 
situațional deschis care să faciliteze accesul publicului larg la activități cultural-educative variate, 
derulate în mod constant într-un spațiu verde neconvențional, amenajat astfel încât să răspundă 
funcțional și estetic destinației stabilite. 

Drept urmare, în raport cu evoluția dinamicii urbane, reconsiderăm oportunitățile 
disponibile și apreciem că imobilul în suprafață de 14.418 mp, situat în calea Giulești nr. 56, 
sector 6, identificat cu numărul cadastral 215906, poate fi valorificat prin implementarea unui 
proiect de regenerare urbană a acestui imobil în scopul exploatării potențialului ecologic de care 
dispune, pe fondul derulării unor activități cultural-educative. 

În baza acestor noi considerente, solicităm abrogarea Hotărârii Consiliului Local al 
Sectorului 6 nr. 223/23.09.2022 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului 
București pentru schimbarea destinației imobilului-teren situat în Calea Giulești nr. 56, sector 6, 
București. 

Totodată, în conformitate cu prevederile 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 prezentului proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al 
Municipiului București de a transmite din administrarea Administrației Comerciale Sector 6 (fostă 
Administrația Piețelor Sector 6) în administrarea Consiliului Local Sector 6, imobilul – teren în 
suprafață de 14.418 mp, situat în calea Giulești nr. 56, sector 6, identificat cu numărul cadastral 
215906, în scopul derulării de activități cultural-educative și de amenajare a unor spații verzi.     

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

AURA CRĂCIUN  

DIRECȚIA TEHNICĂ 
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