
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                    PROIECT                         
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                      AVIZEAZĂ 
S.T.: 232/25.04.2018                                                                           pentru legalitate                             
                                                                        Secretarul Sectorului 6, 

                                                         Demirel Spiridon 
        

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construcție locuințe sociale 
situate în strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A și amenajare incintă din Sectorul 6 al 

Municipiului București 
 
 

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii și 
Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  
            Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 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; 
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
            Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
republicată; 
            H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru ale 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
            H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în 
construcții; 
             În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 81 alin. (2) lit. i) 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 Consiliul Local Sector 6,    

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii  tehnico-economici pentru obiectivul de investiție 

construcție locuințe sociale situate în strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A și amenajare 
incintă. 

(2)  Indicatorii tehnico-economici menţionați la alin. (1)  se regăsesc în Anexa  
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală 
Economică vor aduce 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,
                                    
                                                                                      
Nr.:                                                                                                     Demirel Spiridon                      
Data:  



 

                                                                                
                                  
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 

Primăria Sectorului 6 se confruntă cu un număr crescut de cereri de locuință 

din partea familiilor care se constituie cazuri sociale. Numărul cererilor depășește 

numărul spațiilor locative deținute de primărie, astfel se solicită construirea de 

locuințe sociale, pentru a soluționa măcar în parte această problemă. 

Scopul acestui program este construirea de locuinţe sociale – locuinţe cu 

chirie subvenționată, destinate unor categorii de persoane defavorizate prevăzute 

de lege, cărora nivelul de existență nu le permite accesul la o locuință în 

proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei. Obiectivul ce se 

doreşte a fi atins este asigurarea unor condiţii de locuit decente pentru categoriile 

sociale dezavantajate. 

Lipsa unei locuințe reprezintă un factor important al excluziunii sociale 

influențând direct gradul de educație al individului, lipsa de calificare, conducând 

astfel la o lipsă a participării acestuia în economia formală. 

          Văzând Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală 

Investiţii, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2) lit. a) şi cele ale art. 81 

alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun spre dezbatere şi 

aprobare Consiliului Local Sector 6, prezentul proiect de hotărâre. 

 
 
 

PRIMAR, 
 

Gabriel Mutu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTIA GENERALA INVESTITII 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

     Strategia de dezvoltare a Sectorului 6 în domeniul construcției de locuințe 

urmăreste îmbunătățirea condițiilor de viață, prin asigurarea accesului la o locuință decentă a 

cetățenilor Sectorului 6, prin dezvoltarea programelor de construcții locuințe sociale sau a celor 

care au caracter social, în vederea ajutorării categoriilor de persoane cu venituri modeste.  

  Implementarea unui astfel de program are în vedere pe lângă acoperirea cererii de 

locuințe existente în acest moment pe plan local și următoarele beneficii: îmbunătățirea 

sistemului de locuire, creșterea calitații spațului public, crearea unei ambianțe urbane 

atrăgătoare, dezvoltarea sectorului construcțiilor și a producției de bunuri si servicii. 

Primăria Sectorului 6 a pornit de la premisa construirii unui ansamblu de locuințe cu 4 

tronsoane, cu regim de înălțime Ds+P+4E și amenajare incintă.    

        Având în vedere cele expuse anterior, solicităm Consiliului Local al Sectorului 6 aprobarea 

prezentului proiect de hotărâre. 

 
 
 

DIRECTOR GENERAL 
Iulian Gheorghe 

 


