
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                PROIECT                      
CONSILIUL LOCAL SECTOR  6                                    AVIZEAZĂ                             
S.T.: 638/09.10.2017                                                                pentru legalitate                            
                                                                                            Secretarul Sectorului 6, 
                                   Demirel Spiridon                           
              

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Pădurea Tăuzului” şi indicatorii            
tehnico-economici aferenţi 

 
Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi 

Expunerea de motive a Primarului 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 
privind finanţele publice locale; 
 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), 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. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de 

investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Pădurea Tăuzului” şi indicatorii 
tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din 
bugetul Consiliului Local Sector 6, conform listelor de investiţii aprobate potrivit 
legii. 
 (2) Se regăsesc în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – 
Transporturi, Cap. 84.02 litera C, cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor 
studii aferente obiectivelor de investiţii.        
            Art. 3. (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. 
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DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII 
 
 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 
 

 
Una dintre prioritățile  Primăriei Sectorului 6 este reabilitarea infrastructurii 

la nivelul întregului sector. În acest fel vom creşte indicii de calitate ai vieţii pentru 

toţi locuitorii, fapt care va influenţa benefic dezvoltarea socio-economică a zonei 

pentru următorii ani. 

Prin modernizarea străzii Pădurea Tăuzului se asigură o mai bună 

desfăşurare a traficului rutier în zonă, atât în ceea ce priveşte accesul populaţiei cât 

şi al echipajelor de intervenţie în caz de forţă majoră (salvare, pompieri, poliţie). 

Având în vedere cele expuse mai sus, înaintăm spre dezbatere și aprobare 

Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem 

rutier, strada Pădurea Tăuzului” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi. 

 

 
 

 
DIRECTOR GENERAL, 

 
IULIAN GHEORGHE 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 
  

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii, se 

propune refacerea infrastructurii pe raza Sectorului 6, contribuind astfel la 

îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale cetăţenilor. 

Prin Studiul de fezabilitate întocmit conform legislaţiei, au fost stabiliţi 

principalii parametri tehnico-economici necesari realizării investiţiei. 

În consecinţă, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al   

Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind “Reabilitare sistem rutier            

strada Pădurea Tăuzului” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi. 

 

 
 
 
 

PRIMAR, 
 

Gabriel Mutu 
 
 

 
 


