MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 381/21.12.2012

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 6 nr. 206/08.10.2009 privind participarea
la Programul Naţional de Îmbunătăţire a Calităţii Mediului prin realizarea de spaţii verzi în
localităţi cu proiectul „Amenajare parc A.N.L. Brâncuşi, Sector 6, Bucureşti”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de
specialitate întocmit de Direcţia Investiţii;
În conformitate cu:
- O.U.G. nr. 59 din 20 iunie 2007 privind instituirea Programului naţional de
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi;
- Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1.107 din 20 august 2009
pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de îmbunătăţire a
calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi;
- H.G. nr. 1263 din 18 octombrie 2005 privind transmiterea unor terenuri din
proprietatea privată a statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în
proprietatea publică sau după caz, în proprietatea privată a Municipiului Bucureşti şi în
administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 Bucureşti;
- Hotărârea Guvernului nr. 110 din 9 februarie 2011 privind aprobarea proiectelor
selectate în sesiunea 21 septembrie 2009-12 octombrie 2009 şi a finanţării acestora, în
cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii
verzi în localităţi;
În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. i) şi lit. m), 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 translatarea amplasamentului, conform Anexei nr. 1, privind
identificarea suprafeţei, amplasamentului şi a vecinătăţilor, ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre. Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre înlocuieşte anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 6
nr. 206/08.10.2009.
Art. 2. Se aprobă documentaţia tehnico-economică, faza Studiu de fezabilitate,
conform Anexei nr. 2, şi indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţie
“Amenajare parc A.N.L. Brâncuşi, Sector 6, Bucureşti”, prevăzuţi la Anexa nr. 3, ce fac
parte integrantă din prezenta hotărâre, aferenţi noului amplasament prevăzut la Art. 1.
Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 6 nr. 206/08.10.2009 rămân
neschimbate.
Art. 4.: (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Investiţii şi Direcţia Economică vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sector 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Gheorghe Floricică

DIRECŢIA INVESTIŢII

RAPORT DE SPECIALITATE

Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie translatarea
amplasamentului pe care urmează să fie amenajat Parcul A.N.L. Brâncuşi, în baza
contractului de finanţare nerambursabilă semnat de autoritatea locală cu
Administraţia Fondului pentru Mediu prin Programul Naţional de Îmbunătăţire a
Calităţii Mediului prin realizarea de spaţii verzi, în localităţi.
Cartierul Constantin Brâncuşi are o suprafaţă totală de 115.000 m.p. cu un
număr de 30 blocuri de locuinţe, însumând 1709 de apartamente unde media de
vârstă a locatarilor este sub 40 de ani, incluzând un număr mare de tineri şi copii. În
aceste condiţii se remarcă necesitatea amenajării unui parc care să cuprindă: locuri de
joacă pentru copii, spaţii de agrement şi recreere, terenuri de sport etc..
În acest moment întreaga suprafaţă ce face obiectul proiectului este un teren
viran ce se remarcă prin lipsa fondului vegetal. Vegetaţia crescută face parte din flora
spontană, crescută haotic, fără valoare decorativă. Zona nu prezintă nicio
sistematizare peisagistică. În zonă nu există dotări urbane. De asemenea, lipsesc
aleile, arborii şi arbuştii, precum şi orice formă de mobilier urban.
Terenul se află în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, conform
H.G. nr. 1263 din 18 octombrie 2005 privind transmiterea unor terenuri din
proprietatea privată a statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
în proprietatea publică sau după caz, în proprietatea privată a Municipiului Bucureşti
şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 Bucureşti.
Ţinând cont de faptul că pe amplasamentul propus iniţial pentru amenajarea
parcului au fost făcute de-a lungul ultimilor ani investiţii, propunem prin prezentul
proiect translatarea amplasamentului, conform planului de încadrare în zonă de la
Anexa nr. 1 şi aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Studiu de
fezabilitate.
Amenajarea parcului pe noul amplasament duce la creşterea suprafeţei de
spaţiu verde cu 1.04 hectare îndeplinind astfel obiectivele Programului Naţional de
Îmbunătăţire a Calităţii Mediului prin realizarea de spaţii verzi, în localităţi, respectiv
creşterea suprafeţelor spaţiilor verzi din localităţi şi apropierea mărimii acestora, pe
cap de locuitor, de standardele europene prin dezvoltarea şi modernizarea spaţiilor
verzi din localităţi şi înfiinţarea de noi parcuri, scuaruri şi aliniamente plantate ori
reabilitarea celor existente.
Având în vedere cele expuse mai sus, înaintăm spre aprobare Consiliului Local
al Sectorului 6, prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV,
DORU PASCU

EXPUNERE DE MOTIVE

Văzând raportul de specialitate întocmit de Direcţia Investiţii, amenajarea
parcului A.N.L. Brâncuşi se impune ca principal element urban, iar construirea lui
este necesară pentru susţinerea dezvoltării zonei.
Necesitatea creării unui punct de întâlnire şi petrecere a timpului liber în zonă
prin realizarea de locuri de joacă, spaţii de agrement precum şi un cadru plantat
propice pentru promenadă şi relaxare reprezintă una dintre priorităţile principale.
În vederea atingerii obiectivelor stabilite privind susţinerea dezvoltării zonei,
îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea poluanţilor, îmbunătăţirea aspectului
estetic şi arhitectural al cartierului, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre.
În acest moment întreaga suprafaţă ce face obiectul proiectului este un teren
viran ce se remarcă prin lipsa fondului vegetal. Vegetaţia crescută face parte din flora
spontană, crescută haotic, fără valoare decorativă. Zona nu prezintă nicio
sistematizare peisagistică. În zonă nu există dotări urbane. De asemenea lipsesc
aleile, arborii şi arbuştii, precum şi orice formă de mobilier urban.
Ţinând cont de cele prezentate, respectând dispoziţiile legale în domeniu,
solicit Consiliului Local al Sectorului 6 să aprobe proiectul de hotărâre privind
modificarea şi completarea H.C.L. Sector 6 nr. 206/08.10.2009 privind participarea la
Programul Naţional de Îmbunătăţire a Calităţii Mediului prin realizarea de spaţii verzi
în localităţi cu proiectul „Amenajare parc A.N.L. Brâncuşi, Sector 6, Bucureşti”.

PRIMAR,
RAREŞ ŞERBAN MĂNESCU

