
 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                    PROIECT                          
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                   AVIZEAZĂ  
S.T. 330/29.05.2018                                                 pentru legalitate 
                                             Secretarul Sectorului 6, 
                                                   Spiridon Demirel 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea executării lucrărilor de intervenţii de urgenţă pentru repararea deficienţelor 

din carosabil şi lucrărilor de semnalizare rutieră pe orizontală şi pe verticală de către Sectorul 6  
al Municipiului Bucureşti prin Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană  

Sector 6 pe străzile de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6, aflate 
 în administrarea C.G.M.B., cu acordul Administraţiei Străzilor 

  
 Având în vedere Raportul de Specialitate al Administraţiei Domeniului Public şi 
Dezvoltare Urbană Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 
 Luând în considerare Raportul Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 5 și nr. 6 ale 
Consiliului Local Sector 6; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti 
nr. 254/29.05.2008 privind administrarea reţelei stradale principale şi a lucrărilor de artă din 
Municipiul Bucureşti şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 235/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Văzând prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr. 1391/2006 
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului                  
nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, actualizată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), art. 81 alin. (2) lit. d) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. Se aprobă executarea lucrărilor de intervenţii de urgenţă pentru repararea 
deficienţelor din carosabil şi lucrărilor de semnalizare rutieră pe orizontală şi pe verticală de 
către Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti prin Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare 
Urbană Sector 6 pe străzile de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6, aflate în 
administrarea C.G.M.B., cu acordul Administraţiei Străzilor. 

Art. 2. Cheltuielile pentru lucrările de executare a lucrărilor de intervenţii şi executarea 
lucrărilor de semnalizare rutieră pe orizontală şi verticală vor fi suportate din bugetul Sectorului 
6 al Municipiului Bucureşti. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare 
Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului Sectorului 6. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
  

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.254/29.05.2008 

privind administrarea reţelei stradale principale şi a lucrărilor de artă din Municipiul Bucureşti şi abrogarea 

Hotărârii C.G.M.B. nr.235/2005, cu modificările şi completările ulterioare, prin care Administraţia Străzilor 

administrează reţeaua principală de străzi a Municipiului Bucureşti. 

Având în vedere verificările efectuate în teren şi numeroasele sesizări ale cetăţenilor Sectorului 6, s-a 

constatat o stare accentuată de degradare a drumurilor apărute după perioada de iarnă, în urma acţiunilor de 

deszăpezire, cât şi o semnalizare rutieră pe orizontală şi verticală neeficientă  pe arterele situate pe raza 

administrativ-teritorială a Sectorului 6, aflate în administrarea C.G.M.B. - Administraţia Străzilor. 

Ţinând seama de art.3, alin.(1) şi alin.(2) din Anexa nr.1 la H.G.nr.1391/2006 pentru aprobarea 

Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, administratorul drumului public este obligat să 

asigure viabilitatea acestuia şi în scopul desfăşurării în condiţii de siguranţă a circulaţiei pe drumurile 

publice, administratorul drumului public trebuie să realizeze amenajări rutiere pentru a determina 

participanţii la trafic să respecte semnificaţia semnalizării rutiere. 

 Văzând prevederile Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând cont de faptul că zonele cu carosabilul distrus şi semnalizare rutieră neeficiente se află în 

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, însă Sectorul 6 poate efectua lucrările necesare 

prin Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, propunem iniţierea unui proiect de 

hotărâre privind aprobarea executării lucrărilor de intervenţii de urgenţă pentru repararea deficienţelor din 

carosabil şi lucrărilor de semnalizare rutieră pe orizontală şi verticală de către Sectorul 6 al Municipiului 

Bucureşti prin Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 pe străzile de pe raza 

administrativ-teritorială a Sectorului 6, aflate în administrarea C.G.M.B. cu acordul Administraţiei Străzilor. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 254/29.05.2008 privind administrarea reţelei stradale principale şi a 

lucrărilor de artă din Municipiul Bucureşti şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B.          

nr. 235/2005, cu modificările şi completările ulterioare, prin care Administraţia 

Străzilor administrează reţeaua principală de străzi a Municipiului Bucureşti. 

Ţinând seama de art. 3 alin. (1) şi alin.(2) din Anexa nr. 1 la H.G.               

nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Văzând prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Având în vedere verificările efectuate în teren şi numeroasele sesizări ale 

cetăţenilor Sectorului 6,  s-a constatat o stare accentuată de degradare a 

drumurilor, apărute după perioada de iarnă, în urma acţiunilor de deszăpezire, cât 

şi o semnalizare rutieră pe orizontală şi pe verticală neeficientă pe arterele situate 

pe raza administrativ-teritorială a sectorului 6, aflate în administrarea C.G.M.B.     

- Administraţia Străzilor. 

Ca urmare, propun spre dezbatere şi aprobarea Consiliului Local al 

Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea executării lucrărilor de 

intervenţii de urgenţă pentru repararea deficienţelor din carosabil şi lucrărilor de 

semnalizare rutieră pe orizontală şi pe verticală de către Sectorul 6 al Municipiului 

Bucureşti prin Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 pe 

străzile de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6, aflate în administrarea 

C.G.M.B., cu acordul Administraţiei Străzilor. 

 

 
 

PRIMAR,  

Gabriel Mutu 

 


