MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea documentaţiei si indicatorilor tehnico-economici privind
„Modernizarea arhitecturala si peisagistica a Parcului Drumul Taberei”,
Sector 6, Bucuresti
Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6;
Ţinând seama de Raportul de specialitate al Administraţiei Domeniului Public şi
Dezvoltare Urbană;
Vazand rapoartele Comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind
Finanţele Publice Locale;
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 28/2008 şi a „Ghidului Solicitantului”
aprobat pentru Axa 1.1 a Programului Operaţional Regional;
În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. „i”, precum şi art. 45 alin. 2 lit. „e” din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă documentatia si indicatorii tehnico-economici aşa cum rezultă
din studiul de fezabilitate: „Modernizarea arhitecturala si peisagistica a Parcului
Drumul Taberei, Sector 6, Bucuresti”, conform Anexei care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art. 2. Primarul Sectorului 6, Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare
Urbană şi Direcţia Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform
competenţelor.
Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sector 6.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Gheorghe Floricică

ANEXA

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI
Privind cheltuielile de capital necesar realizarii obiectivului
Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei sector 6 Bucuresti

Mii lei ( cu TVA )
1. Valoare totala a investitiei :
din care constructii de montaj

Mii euro ( cu TVA )

___66.019.712_________ 15.391.363__
57.747.888
13.462.929

curs valutar : 1 euro = 4, 2894 lei/euro

2. Durata de realizare a investitiei
3. Esalonarea investitiei
AN I
INV
C+M

8 luni
Mii lei ( cu TVA ) Mii euro ( cu TVA )
____66.019.712_____ __ 15.391.363___
57.747.888
13.462.929

4. Capacitati
Suprafata de spatii verzi : 69.000mp
Mobilier urban : 245 cosuri de gunoi
320 banci monopicior
Montare instalatie de irigat spatii verzi : 69.000mp
Montare instalatie de iluminat
Montare grupuri sanitare ecologice : 12 bucati
Alei sorturi pietris alb stabilizat : 25 807 mp
Alei nisip stabilizat : 1344mp
Piste biciclete / role : 3128mp
Zone expozitie plante exotice : 2700mp
Zone concert / spectacol : 335mp
Zona caini companie : 712mp
Zona fitness : 500mp
Terenuri multisport : 2090mp
Loc de joaca pentru copii pe categorii de varsta : 3 locuri
Zona odihna si recreere adulti acoperita 2x300mp
Zona mese de sah – foisoare
Zona skate park : 933mp
Zona belvedere pod L – 20m: 1 bucata
Zoana belvedere pasarela 1 bucata
Montare infochioscuri 2 bucati
Montare panouri informative 2 bucati

RAPORT DE SPECIALITATE
Incepand cu anul 2006, Primăria sector 6 îşi propune, pentru cresterea indicilor de
calitate ai vietii, sa reabiliteze total atat din punct de vedere urban cat si din punct de
vedere arhitectural si peisagistic zona Drumul Taberei.
Experienţele europene anterioare (URBAN I, URBAN II) au arătat că abordarea
integrată a problemelor economice, sociale şi de mediu din zonele urbane degradate, a
fost o metodă de succes pentru rezolvarea acestora şi obţinerea unei dezvoltări urbane
durabile. Această abordare a constat în sprijinirea simultană a activităţilor de renovare
fizică a mediului urban cu cele de reabilitare a infrastructurii de bază, precum şi cu
acţiuni pentru dezvoltarea economică, creşterea competitivităţii şi ocupării, integrarea
grupurilor etnice în condiţiile protejării mediului.
Obiectivul general al acestui proiect sustine dezvoltarea infrastructurii urbane
reprezentand cresterea calitatii spatiilor verzi la nivelul cartierului Drumul Taberei,
Sector 6, Bucuresti, prin modernizarea arhitecturala si peisagistica a zonelor verzi de la
nivelul Zonei de Actiune Urbane definita in Planul Integrat de Dezvoltare Urbana a
parcului Drumul Taberei. Acest proiect isi propune sa pastreze si sa dezvolte
functionalitatile actuale ale parcului, precum si sa adauge unele noi absolut necesare
pentru realizarea unui ansamblu arhitectural si peisagistic modern.
In acest context obiectivul general al proiectului contribuie la realizarea
obiectivelor strategice si prioritatilor de dezvoltare strategica a zonei de actiune,
stabilite prin „ Strategia de Dezvoltare a Sectorului 6” dupa cum urmeaza:
• Intarirea efectiva a capacitatii de dezvoltare
• Coroborarea si completarea competentelor existente la nivel de comune
• Incadrarea urbana in context general
Avand in vedere cele expuse mai sus, inaintam spre aprobare Consiliului Local al
sectorului 6, documentatia si indicatorii tehnico-economici privind „Modernizarea
arhitecturala si peisagistica a Parcului Drumul Taberei, Sector 6, Bucuresti”.
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA
DIRECTOR GENERAL
DANIEL ISTRATE

EXPUNERE DE MOTIVE

Incepand cu anul 2006, Primăria sector 6 si-a propus, pentru cresterea indicilor de
calitate ai vietii, sa reabiliteze total atat din punct de vedere urban cat si din punct de
vedere arhitecturala si peisagistica, Parcul Drumul Taberei, Sector 6, Bucuresti.
Consider ca atragerea de fonduri nerambursabile sau partial rambursabile, trebuie
sa reprezinte prioritatea numarul unu a administratiei locale sector 6. Aceasta este
singura cale prin care putem realiza intr-un ritm accelerat o dezvoltare durabila la
nivelul intregului sector, fapt ce se va reflecta in cresterea indicilor de viata.
Prin aprobarea acestor indicatori tehnico-economici ai studiului de fezabilitate
privind „Modernizarea arhitecturală si peisagistica a Parcului Drumul Taberei,
Sector 6, Bucuresti” nu facem decat indeplinim conditiile minimale, asa cum sunt ele
stipulate in „Ghidul Solicitantului”, aprobat pentru licitatia de proiecte pe axa 1.1 a
Programului Operational Regional.
In consecinta rog Consiliul Local al sectorului 6 sa aprobe indicatorii asa cum au
fost fundamentati de catre proiectant, pentru a crea de urgenta cadrul necesar accesarii
fondurilor stabilite pentru Programul Operational Regional 2007 – 2013, prin axa
prioritara 1, “Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”,
domeniul de interventie 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbana, 1.1, a Programului
Operational Regional.

PRIMAR,
CRISTIAN CONSTANTIN POTERAS

