MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricica

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economica pentru obiectivul de investitii
privind „Amenajare parcare platforma Militari” Sector 6, Bucuresti
Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6;
Ţinând seama de raportul de specialitate al Directiei Investitii;
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 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 documentaţia tehnico-economica faza Studiu de Fezabilitate
pentru obiectivul de investitii: ”Amenajare parcare platforma Militari”, Sector 6,
Bucuresti.
Art. 2. Primarul Sectorului 6, Directia Investitii 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 Floricica

RAPORT DE SPECIALITATE

Primăria sector 6 si-a propus, pentru cresterea indicilor de calitate ai vietii, sa
amenajeze o parcare in incinta autogarii Militari, amplasamentul pentru amenajare
fiind la intrarea vestica a Municipiului Bucuresti in imediata vecinatate a celei mai
importante artere de penetrare in oras din Autostrada A1, fiind o zona de larg interes
atat pentru persoanele rezidente cat si pentru persoanele aflate in tranzit.
Necesitatea locurilor de parcare in aceasta zona este importanta si se poate
constata prin numarul mare de masini care sunt parcate neregulamentar atat in timpul
saptamanii cat si la sfarsitul acesteia.
Obiectivele de investitii au fost prevazute in Bugetul de venituri si cheltuieli
pentru 2010 aprobat prin H.C.L.nr. 18/25.02.2010.
Urmare celor prezentate rugam Consiliul Local sa aprobe documentatia
tehnico-economica la faza Studiu de Fezabilitate privind investitia „Amenajare
parcare platforma Militari ”, asa cum a fost intocmita de proiectant.

DIRECTIA INVESTITII
DIRECTOR GENERAL
IOAN MUGUR CRISTEA

EXPUNERE DE MOTIVE

In anul 2010 , Primaria Sectorului 6 isi propune amenajarea unei parcarari in
incinta autogarii Militari, in conformitate cu H.C.L. nr. 18 din data de 25.02.2010
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010.
Prin studiul de fezabilitate elaborat au fost stabiliti indicatorii tehnicoeconomici necesari realizarii investitiei.
In consecinta rog Consiliul Local sa aprobe indicatorii tehnico-economici la
faza Studiu de Fezabilitate cu devizul general intocmit de proiectant privind executia
lucrarilor de „Amenajare parcare platforma Militari”.
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