MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T.:636/09.10.2017

PROIECT

Demirel Spiridon

AVIZEAZǍ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,

HOTĂRÂRE
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii
“infrastructură rutieră pentru şoseaua de legăturăîntre Calea Crângaşi şi
Strada Cornului”, Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti
Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;
Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6;
Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului
Local Sector 6;
În conformitate cu prevederile:
Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privindfinanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr.177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995
privind calitatea în construcţii;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi 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. (1)Se actualizeazăindicatoriitehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii:”infrastructură rutierăîntre şoseaua de legăturăîntre Calea Crângaşi
şi Strada Cornului”,Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti,conform Anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia
Generală Economică vor aduce 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:

EXPUNERE DE MOTIVE

Proiectul concura la atingerea obiectivelor de dezvoltare a transportului prin
modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere prin realizarea unei căi de
comunicaţie rapide interaxe.
Prin dezvoltarea infrastructurii de transport rutiere în zona administrativ
teritorială a Sectorului 6 de-a lungul tramei stradale propuse se creează premisele
unor noi oportunităţi pentru populaţie, agenţi economici şi colectivităţile locale şi
se realizează legături între centruladministrativ municipal şi regiunile periferice,
dar şi interconectabilitatea axelor de transport.
Dezvoltarea economicăşi socială durabilă a spațiului rural este indispensabil
legată de îmbunătăţirea infrastructurii rurale existente şi a serviciilor de bază. Pe
viitor zonele urbane trebuie să poată concura efectiv în atragerea de investiţii,
asigurând totodatăşi furnizarea unor condiţii de viaţă adecvate şi servicii sociale
necesare comunităţii.
În consecinţă, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al
Sectorului 6 proiectul de hotărâre privindactualizarea indicatorilortehnicoeconomici ai obiectivului de investiţii:“infrastructură rutieră pentru şoseaua de
legătură între Calea Crângaşi şi Strada Cornului”, Sectorul 6 al Municipiului
Bucureşti.

PRIMAR,
Gabriel Mutu

DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII

RAPORT DE SPECIALITATE

Obiectivele social-economice propuse pentru dezvoltare de către Primăria Sectorului 6, prin
programele locale pe termen mediu și lung au la bază o analiză structurată pe necesități și
posibilități pentru rezolvarea nevoilor imediate și de perspectivă.
Principalele obiective ale programului sunt: continuarea programului de modernizare în
transport de către Primăria Sectorului 6 al Municipiului București, îmbunătățirea condițiilor de
viață a locuitorilor din Sectorul 6, asigurarea infrastructurii necesare dezvoltării economiei
locale din zona proiectului, crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă din zona
proiectului, îmbunătățirea calității mediului din zona de implementare a proiectului, reducerea
nivelului de expunere la poluarea aerului și sonoră a oamenilor din zonă, dezvoltarea economică
a Sectorului 6, modernizarea infrastructurii de transport.
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a O.G. nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, precum și a Legii nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995
privind calitatea în construcții, solicităm Consiliului Local al Sectorului 6 aprobarea proiectului
de hotărâreprivind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii
“infrastructură rutieră pentru şoseaua de legătură între Calea Crângaşi şi Strada
Cornului”, Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti.

DIRECTOR GENERAL,
IULIAN GHEORGHE

