
 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                       PROIECT              
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                 AVIZEAZĂ    
S.T.: 486/16.07.2018                                                                                      pentru legalitate                               

                 Secretarul Sectorului 6, 
                                                                                                                Demirel Spiridon 

 
HOTĂRÂRE  

privind îndreptarea erorilor cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 6                
nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiţii în scopul 

regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în perioada 2018 – 2020 
 

 Având în vedere Raportul de Specialitate al Administraţiei Domeniului Public şi 
Dezvoltare Urbană Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

Ţinând cont de prevederile: 
- H.C.L. Sector 6 nr. 99 din 24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de 
investiţii în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în perioada           
2018 – 2020; 
- H.C.L. Sector 6 nr. 66 din 08.04.2013 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi 
a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public şi 
Dezvoltare Urbană Sector 6;  
- Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 
localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003, precum şi ale                
H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002; 
- O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, actualizată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
- Art. 20 alin. (1) lit. j), art. 41 alin (2) şi art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 În temeiul prevederilor  art. 45 alin. (2) lit. e) şi art. 81 alin. (2)  lit. m) din Legea               
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6,  
 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorilor cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local 
Sector 6 nr. 99/ 24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiţii în 
scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în perioada 2018 – 2020, 
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 99/ 24.05.2018, 
rămân neschimbate. 

Art. 3.  (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare 
Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 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 

 

 

 

  

În contextul în care dezvoltarea urbană integrată a Sectorului 6 al 
Municipiului Bucureşti constituie un deziderat al administraţiei publice locale, 
Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 a identificat un 
set de propuneri, funcţie de impactul acestora asupra calităţii mediului urban, în 
termeni de eficienţă şi prioritate.  

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 a fost 
aprobată realizarea Programului local multianual de investiţii în scopul 
regenerarii urbane a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în perioada 2018 – 
2020.  

Programul cuprinde un număr de 19 obiective de investiţii prezentate în 
Anexa la Hotărârea nr. 99/24.05.2018, din care, până la data prezentei, pentru 
un număr de 6 obiective de investiţii au fost elaborate şi aprobate documentaţii 
tehnico-economice.  

Având în vedere diferenţele de titulatură pentru trei obiective de investiţii 
cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 şi 
studiile de fezabilitate aferente, este necesară modificarea Anexei, în sensul 
corectării denumirii obiectivelor de investiţii. 

Ţinând cont de Raportul de specialitate al Administraţiei Domeniului 
Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 și având în vedere cele mai sus 
menţionate, supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 
6,prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

 

 
PRIMAR, 

 

Gabriel Mutu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru îndreptarea erorilor cuprinse în Anexă la Hotărarea Consiliului 
Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual 

de investiții in scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului 
București, în perioada 2018 – 2020 

 

Sectorul 6 al Municipiului București dorește realizarea unui vast program de investiții în 
scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului București, care va contribui la restabilirea 
ordinii în amenajarea urbană prin dezvoltarea spațiilor goale. Totodată, trebuie subliniat și impactul 
reabilitării spațiilor publice asupra mediului înconjurător, prin amenajarea de zone verzi, corelat cu 
abordarea socială prin asigurarea unor spații de joacă pentru copii sau de recreere pentru persoanele 
vârstnice și restul populației. 

Implementarea investițiilor aferente acestuia, estimate la valoarea de 150.000.0000 lei, se va 
realiza, conform domeniului de activitate, prin intermediul Administrației Domeniului Public și 
Dezvoltare Urbană Sector 6, instituția subordonată Consiliului Local Sector 6.  

În acest sens, Consiliul Local a aprobat Hotărârea nr. 99 din 24.05.2018 privind aprobarea 
Programului local multianual de investiții în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului 
București, în perioada 2018 – 2020. Programul include un număr de 19 obiective de invesțitii 
individualizate în Anexă la hotărâre, aferent cărora, până la data prezentei, pentru un număr de 6 
obiective de invesțitii au fost elaborate documentații tehnico-economice (studii de fezabilitate).  

În baza acestora, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici în valoare de 69.907.552,38 
lei prin următoarele hotărâri: 

1. HCL nr. 124/28.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 
obiectivului  de investiții “Modernizare și Amenajare Peisagistică Parc 9 Mai”   

2. HCL nr. 125/28.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 
obiectivului  de investiții “Modernizare și Amenajare Peisagistică Parc Nicolae Filimon”   

3. HCL nr. 126/28.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 
obiectivului  de investiții “Modernizare și amenajare peisagistică Parc Sfantul Andrei”   

4. HCL nr. 127/28.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 
obiectivului  de investiții “Înființare Parc Bulevardul Timișoara nr. 10-12”    

5. HCL nr. 128/28.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 
obiectivului  de investiții “Lucrări pentru Amenajare Peisagistică Bulevardul Iuliu Maniu” 

6. HCL nr. 129/28.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 
obiectivului de investiții “Amenajare peisagistică scuar central Bd. Timisoara”   

Astfel, în urma finalizării studiilor de fezabilitate au rezultat diferențe de titulatură în ceea ce 
privește obiectivele de investiții menționate la pozițiile 4-6 din Anexa la HCL nr. 99/24.05.2018, 
deși obiectivele ce se doresc a fi realizate sunt aceleași.  
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Prin urmare, având în vedere că:  

− Poziția 4 din HCL nr. 99/2018 “Înființare Parc Bulevardul Timișoara nr. 10”, 
corespunde obiectivului de investiții pentru care indicatorii tehnico-economici au fost 
aprobați prin HCL S6 nr. 127/ 28.06.2018; 

− Poziția 5 din HCL nr. 99/2018 “Amenajare spații verzi Bulevardul Iuliu Maniu”, 
corespunde obiectivului de investiții pentru care indicatorii tehnico-economici au fost 
aprobați prin HCL S6 nr. 128/ 28.06.2018; 

− Poziția 6 din HCL nr. 99/2018 “Amenajare spații verzi Bulevardul Timișoara”, 
corespunde obiectivului de investiții pentru care indicatorii tehnico-economici au fost 
aprobați prin HCL S6 nr. 129/ 28.06.2018. 

pentru a răspunde cerințelor de conformitate în ceea ce privește corelarea denumirii obiectivelor de 
investiții cuprinse în Anexa la HCL nr. 99/2018 cu hotărârile de aprobare a indicatorilor tehnico-
economici aferenți, respectiv cu studiile de fezabilitate, este necesară îndreptarea erorilor cuprinse în 
Anexa la Hotărârea nr. 99/24.05.2018 în sensul corectării denumirii obiectivelor de investiții. 

 

Față de cele menționate mai sus, supunem Consiliului Local Sector 6 aprobarea îndreptării 
erorilor cuprinse în Anexa la Hotărârea nr. 99/24.05.2018 privind Programul local multianual de 
investiții în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului București, în perioada 2018 – 
2020.  

 

 

DIRECTOR GENERAL, 
CRISTIAN TUDOR 


