
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                    PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR  6                                               AVIZEAZĂ  
S.T.  27/16.01.2019                                                                                        pentru legalitate                               
Modicată Anexa în data de 21.01.2019                                     Secretarul Sectorului 6, 
                                                                                                              Demirel Spiridon                               
            
 
                                                                                                         

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii “Studiu Fezabilitate şi cantităţi - alei pietonale, amenajări peisagistice pentru zona 
de promenadă Lacul Morii” 

 
 
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 180/15.01.2019 al Direcţiei Generale 
Investiţii şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 
 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 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 “Studiu 

Fezabilitate şi cantităţi - alei pietonale, amenajări peisagistice pentru zona de promenadă Lacul 
Morii” 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 regăseşte 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. 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                     pentru legalitate 
                                                                            Secretarul Sectorului 6, 
                                                                    
                                                                                             

                                          Demirel Spiridon 
 
 
Nr.:                                                                                                 
Data:  
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COD OPERATOR  BAZĂ DATE Nr. 5162; 11500/13361/2007 
 
 

 RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 

Printre direcţiile prioritare ale Primăriei Sector 6 o constituie si amenajările 
peisagistice 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 zonei de promenadă Lacul Morii, se doreşte amenajarea 
unui perimetru de relaxare, ca o necesitate a zonei care se dovedeste a fi tot mai 
populata in ultima vreme. De asemenea, aceasta se afla in vecinatatea altor 
dezvoltari gandite de Primaria Sectorului 6, fiind o zona cu o densitate mare de 
populatie. De-a lungul timpului, pe zona de coronament s-a dezvoltat un spatiu 
verde si pietonal, cu caracter de recreere si promenada. Desi intreg spatiu este 
dedicat relaxarii, socializarii si detasarii in general, se doreste sa poata fi cuprinse 
cat mai multe activitati pe care oamenii le pot face in aer liber, bucurandu-se de 
priveliste. 

Proiectul propune realizarea unei circulatii pietonale (alei); dotarea  cu o 
succesiune de elemente  de mobilier urban; realizarea unui iluminat public 
ambiental eficient si in concordanta cu tematica; amplasarea unor grupuri statuare 
florale sau aranjamente florale ornamentale; realizarea unui sistem de 
supraveghere video; realizare spatii de joaca, de sport si relaxare; realizare zona 
servicii alimentatie publica; reabilitare constructii existente (pontoane, cabina 
paza); realizare zona spectacole/cinema in aer liber; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, rugăm Consiliul Local Sector 6 să aprobe documentaţia tehnico-economică, 
privind investiţia “Studiu Fezabilitate şi cantităţi - alei pietonale, amenajări 
peisagistice pentru zona de promenadă Lacul Morii”.  

Având în vedere cele expuse mai sus, înaintăm spre aprobare Consiliului 
Local al Sectorului 6, documentaţia tehnico-economică la faza Studiu de 
fezabilitate a investiţiei „Studiu Fezabilitate şi cantităţi - alei pietonale, 
amenajări peisagistice pentru zona de promenadă Lacul Morii ", aşa cum a 
fost ea întocmită de către proiectant. 
 

DIRECTOR GENERAL, 

IULIAN GHEORGHE 
 

 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 
  

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 180/15.01.2019 al Direcției 

Generale Investiții se propune o dezvoltare a vecinătății Lacului Morii, prin 

modernizarea zonei de promenadă Lacul Morii contribuind astfel la îmbunătăţirea 

condiţiilor de relaxare, dedicate tuturor categoriilor sociale ale cetăţenilor 

sectorului. 

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 aprobarea documentației                   

tehnico – economice a obiectivului de investiție “Studiu Fezabilitate și             

cantități - alei pietonale, amenajări peisagistice pentru zona de promenadă Lacul 

Morii”. 

 
 
 

PRIMAR, 
 

Gabriel Mutu 
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