MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii
privind „Spaţii de parcare zona A ansamblul A.N.L. Brâncuşi”
Sector 6, Bucureşti
Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6;
Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii;
Vặzând Rapoartul Comisiei de specialitate a 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;
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-economică faza Studiu de Fezabilitate
pentru obiectivul de investiţii: ”Spaţii de parcare zona A ansamblul A.N.L.
Brâncuşi”, Sector 6 Bucureşti, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. Primarul Sectorului 6, Direcţia Investiţii 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

Nr.:
Data:

RAPORT DE SPECIALITATE

În urma realizării ansamblului de locuinţe ce a fost dat în folosinţă la finele anului 2005, s-a constatat că locurile de parcare prevăzute iniţial în cadrul acestui ansamblu
nu sunt suficiente, ceea ce a dus la aglomerarea aleilor datorită parcării maşinilor la
bordură sau pe trotuare.
Este necesară crearea de locuri de parcare în imediata vecinătate a ansamblului de
locuinţe, fapt ce va conduce la îmbunătăţirea circulaţiei auto şi pietonale în interiorul
zonei rezidenţiale.
Crearea de spaţii de parcare suficiente, vor asigura condiţii civilizate deţinătorilor
de autovehicule în aceasta zonă, precum şi faptul că prin realizarea acestor spaţii, se vor
descongestiona aleile carosabile şi pietonale, care în momentul de faţa sunt parţial
ocupate de maşinile parcate.
Urmare celor prezentate rugăm Consiliul Local să aprobe documentaţia tehnicoeconomică la faza Studiu de Fezabilitate privind investiţia „Spaţii de parcare zona A
ansamblul A.N.L. Brâncuşi”, asa cum a fost întocmită de proiectant.

DIRECŢIA INVESTIŢII
DIRECTOR EXECUTIV
FLORIN PREDA

EXPUNERE DE MOTIVE

În anul 2010, la propunerea Primariei Sector 6, prin Direcţia de Investiţii, s-a
întocmit proiectul pentru amenajare Spaţii de parcare zona A ansamblul A.N.L.
Brâncuşi necesar creării de locuri de parcare, care să asigure condiţii civilizate
deţinătorilor de autovehicule din această zonă a ansamblului Brâncuşi – zona A, proiect
care se întocmeşte în faza studiu de fezabilitate, în conformitate cu H.C.L.S. 6 nr. 147
din data de 12.08.2010 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2010.
Prin studiul de fezabilitate elaborat au fost stabiliţi indicatorii tehnico-economici
necesari realizării investiţiei.
În consecinţă rog Consiliul Local Sector 6 să aprobe documentaţia tehnicoeconomică la faza Studiu de Fezabilitate cu devizul general întocmit de proiectant
privind execuţia lucrărilor de „Spaţii de parcare zona A ansamblul A.N.L.
Brâncuşi”.

PRIMAR,
CRISTIAN CONSTANTIN POTERAŞ

