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Minuta 

 

dezbaterii publice a proiectului privind amenajarea zonei de promenadă și a insulei  

Lacului Morii  

 

 

 În ziua de, 28.ianuarie 2019, începând cu orele 12:00, la sediul Primăriei Sectorului 6 (Calea Plevnei 

nr. 147 – 149), a avut loc o dezbatere publică pe marginea proiectului privind amenajarea zonei de promenadă 

și a insulei Lacului Morii. 

Au participat, Viceprimarul Sectorului 6, Administratorul Public al Sectorului 6, Directorul General 

al Direcției Generale Investiții, consilieri locali ai Sectorului 6, reprezentanţi ai organizaţiilor 

neguvernamentale, cetăţeni ai Sectorului 6, reprezentanți ai presei.  

Întâlnirea a fost moderată de Primarul Sectorului 6, domnul Gabriel Mutu care a deschis dezbaterea 

făcând o prezentare a proiectului, a etapelor parcurse până în acest moment și a acțiunilor viitoare necesare 

pentru realizarea acestui proiect. 

Proiectanții au prezentat partea tehnică a proiectului și modul cum vor fi amenajate atât insula cât și 

aleea de promenadă de pe dig. 

Cetățenii au solicitat informații privind locurile de joacă pentru copii ce vor fi realizate pe insulă, 

pista pentru biciclete, zona de plajă precum și amenajările necesare pentru protecția celor ce vor folosi zona. 

Mai mulți cetățeni au solicitat amenajarea unei piste de biciclete pe digul Lacului Morii, dar alți 

participanți au susținut amenajarea digului ca zonă de promenadă. 

Reprezentanții Primăriei Sectorului 6 au explicat celor prezenți că pe dig nu se pot realiza și piste de 

biciclete și zonă de promenadă datorită lățimii prea mici a digului, dar pentru a rezolva și solicitările celor ce 

doresc amenajarea unei piste de biciclete s-a hotărât construirea acesteia la baza digului. 

S-a solicitat amenajarea și a unui spațiu pentru animale de companie, dar reprezentanții Primăriei 

Sectorului 6 au explicat faptul că în imediata apropiere (în Parcul Crângași) există deja loc special amenajat 

în acest scop. 

Participanții au solicitat amenajarea întregului dig al Lacului Morii, nu doar partea dinspre cartierul 

Crîngași, dar aceste lucrări se vor putea executa doar în cadrul unui viitor proiect, după obținerea prealabilă 

a acordului de la Administrația Apele Române. 

Participanții au solicitat urgentarea executării proiectului iar reprezentanții Primăriei Sectorului 6 au 

solicitat preoiectanților efectuarea unor modificări ale proiectului pentru a preveni posibile accidentări ale 

copiilor ce vor folosi zona și a permite desfășurarea în cele mai bune condiții a activităților recreative.  
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