
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                           PROIECT                                                                     

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                           AVIZEAZǍ                                                          

S.T.: 307/03.05. 2017                                                               pentru legalitate                                                                                                                                                                            

                                                                                            Secretarul Sectorului 6, 

                                                                                                 Demirel Spiridon 

                                 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind reactualizarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii 

“ Consolidare, extindere şi modernizare Cinematograf Favorit” 

 

 

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului 

Local Sector 6; 

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), precum şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi i) 

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art. 1. Se reactualizează documentaţia tehnico-economică a obiectivului de 

investiţii “Consolidare, extindere şi modernizare Cinematograf Favorit” conform 

Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din 

fonduri de la Bugetul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, conform 

listelor de investiţii aprobate, conform legii cât şi din fonduri nerambursabile prin 

Programul Operaţional Regional. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Investiţii şi Direcţia Generală 

Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 

competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                  pentru legalitate 

                                                                                           Secretarul Sectorului 6, 

                                                                                                      

                                                                                                 Demirel Spiridon      

      

 

Nr.:  

Data:  



 

 
 

 

DIRECŢIA GENERALA  INVESTIŢII 
 

 

 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

 

 

 

Una dintre direcţiile prioritare ale Primăriei Sectorului 6 este modernizarea 

întregului sector. În acest fel vom creşte indicii de calitate ai vieţii pentru toţi 

locuitorii, fapt care va influenţa benefic dezvoltarea socio-economică a zonei 

pentru următorii ani. 

Cinematograful FAVORIT în prezent este un spaţiu dezafectat. 

Având în vedere faptul că Primăria sectorului 6, a preluat administrarea 

acestui spaţiu, se doreşte  reabilitarea clădirii, refuncţionalizând astfel imobilul în 

care a existat un cinematograf ce se va transforma în centru european cultural. 

Centrul Cultural European Favorit va desfăşura activităţi culturale locale, 

regionale si internaţionale; va iniţia şi desfăşura proiecte şi programe culturale în 

domeniul educaţiei permanente şi a culturii tradiţionale. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare rugăm Consiliul Local Sector 6 să 

aprobe actualizarea documentaţiei tehnico-economice, privind investiţia 

“Consolidare, extindere si modernizare Cinematograf Favorit”, aşa cum a fost ea 

întocmită de către proiectant. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

IULIAN GHEORGHE 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 
 

 

 

 

Primăria Sectorului 6 şi-a propus să refuncţionalizeze imobilul în care a 

existat un cinematograf şi să-l transforme în centru cultural modern. 

Construită în anii ’70, construcţia a cărei formă nu s-a schimbat, prezintă o 

uzură moderată datorată lipsei de întreţinere din ultimul timp, nesuferind avarii 

majore, dar care în prezent este degradată şi nefuncţională. 

Construcţia având funcţiunea de cinematograf are un regim de înălţime de 

S+P+1E. Sala de cinematograf desfăşurată pe două nivele se află şi ea într-un 

stadiu destul de avansat de degradare. 

Prin documentaţia tehnico-economică a investiţiei, întocmită conform 

legislaţiei, a fost actualizată documentaţia tehnico-economică necesară realizării 

investiţiei “Consolidare, extindere şi modernizare Cinematograf Favorit”. 

În consecinţă, propun Consiliului Local al Sectorului 6 spre dezbatere şi 

aprobare, proiectul de hotărâre privind reactualizarea documentaţiei                

tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Consolidare, extindere şi 

modernizare Cinematograf Favorit”. 

 

 

 

 

PRIMAR, 

 

Gabriel Mutu 

 
 


