
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                 PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                       AVIZEAZĂ 
S.T.: 350/05.06.2018                       pentru legalitate 
                  Secretarul Sectorului 6, 
                Demirel Spiridon 
     

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului  de 
investiţii “Lucrări pentru Amenajare Peisagistică Bulevardul Iuliu Maniu” 

 
Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Domeniului 

Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului 
Sectorului 6; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 5 şi nr. 6 ale 
Consiliului Local Sector 6; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 
privind aprobarea Programului local multianual de investiţii în scopul regenerării 
urbane a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în perioada 2018-2020; 

În conformitate cu prevederile: 
- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi e), 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. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de 
investiţii “Lucrări pentru Amenajare Peisagistică Bulevardul Iuliu Maniu”, 
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi 
Dezvoltare Urbană Sector 6 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:  



 
                                                                                                      ANEXĂ 

 la H.C.L. Sector 6 nr.: ............... 
 

 
Indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului  de investiţii  

“Lucrări pentru Amenajare Peisagistică Bulevardul Iuliu Maniu”  
 
 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: 
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, 

cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu 

devizul general; 

Valoarea totală a obiectivului de investiţii este de 29.876.518,61 lei fara TVA, respectiv 
35.553.057,14 lei cu TVA din care construcţii montaj (C+M): 21.743.468,09 lei fără TVA, 
respectiv 25.874.727,02 lei cu TVA. 
 
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi 

fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în 

conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 

Aria totală proiectată este de 50.974 m.p. 
Lungime bordură nouă montata: 41.375 m.l. 
Sistem de irigaţii automat: 33.750 m.p. 
Plantare Catalpa bignonioides 'Nana' H = 2-2,5M – 574 buc; 
Jardiniere beton 1000 x 350x400 mm: 4.310 buc; 
Plantare Lavandula sp. 25 - 40  cm: 62.500 buc 
Plantare Trandafici sp. 40 - 60 cm: 62.500 buc 

 
 
c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie 

de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

Din punct de vedere economic realizarea investiţiei contribuie la bunăstarea economica a 
comunităţii locale. Aceasta este efectuată în numele întregii comunităţi şi nu în numele 
proprietarului infrastructurii, aşa cum reiese şi din cadrul analizei financiare.  
 

Implementarea investiţiei creează beneficii directe şi anume: 
- Dezvoltarea durabilă a localităţii; 
- Imbunătăţirea calităţii mediului înconjurător; 

 
d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 

Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii este definită de HG 907 / 2016 ca 
fiind perioada, exprimată în luni, cuprinsă între data stabilită de investitor pentru începerea 
lucrărilor de execuţie şi comunicată executantului şi data încheierii procesului-verbal privind 
admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor. Aceasta durată a fost estimată la 12 luni 
calendaristice. 

 

 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 
 

Dezvoltarea urbană integrată a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 
constituie un deziderat al administraţiei publice locale. În acest sens au fost 
stabilite principalele priorităţi pe care autoritatea locală a Sectorului 6 şi le-a 
propus a le realiza în următoarea perioadă. 

Acestea au fost cuprinse într-un Program local multianual de investiţii în 
scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, aprobat prin 
H.C.L. Sector 6 nr. 99/24.05.2018. 

Principalele obiective ale programului sunt: promovarea dezvoltării durabile 
ca element de identitate a Sectorului 6, crearea şi lărgirea dotării din spaţiile 
publice şi din spaţiile verzi accesibile, sigure şi de calitate pentru toţi locuitorii 
Sectorului 6, protecţia mediului şi promovarea intervenţiilor îndreptate spre 
crearea calităţii spaţiilor urbane. 

Văzând Raportul de specialitate întocmit de către Administraţia Domeniului 
Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, în conformitate cu prevederile art. 45       
alin. (1) şi cele ale art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun spre 
dezbatere şi aprobare Consiliului Local Sector 6, proiectul de hotărâre privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii 
“Lucrări pentru Amenajare Peisagistică Bulevardul Iuliu Maniu”. 
  
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
 

Gabriel Mutu 



 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI  
PRIMĂRIA SECTORULUI 6 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC 
ŞI 

DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR  6 
Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr. 9,  Sector 6, Bucureşti, 

Cod fiscal : 4364349; Tel: 021-410.24.30 
Tel/fax: 021-410.16.81/021-314.18.26; 

 
COD OPERATOR BAZA DATE CARACTER PERSONAL 5125/11535 ŞI 13330 

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 

Una dintre priorităţile Primăriei Sectorului 6 este reabilitarea infrastructurii la nivelul 

întregului sector. Expansiunea urbană din ultimii ani, realizază prin creşterea fondului de 

locuinţe din partea de vest a sectorului 6, corelată cu o creştere notabilă a populaţiei în aceste 

zone, au alterat echilibrele naturale şi raporturile între “spaţiu” şi cetăţeni.  

În acest context, Consiliul Local al Sectorului 6 a aprobat prin Hotărârea nr. 99 din data 

de 24.05.2018, realizarea Programului local multianual de investiţii în scopul regenerării urbane 

a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în perioada 2018 – 2020. 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.   

Programul va contribui la restabilirea ordinii în amenajarea urbană prin dezvoltarea 

spaţiilor goale, amenajarea de zone verzi cu impact favorabil asupra mediului înconjurător, 

asigurarea unor spaţii de joacă pentru copii sau de recreere pentru persoanele vârstnice şi restul 

populaţiei. 

               Având în vedere cele expuse anterior, înaintăm spre dezbatere şi aprobare Consiliului 

Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

aferenţi obiectivului de investiţii “Lucrări pentru Amenajare Peisagistică Bulevardul Iuliu 

Maniu”. 

 
 
 

DIRECTOR GENERAL 

Cristian Tudor 

 


