MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 434/12.06.2019

PROIECT

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii 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

Având în vedere Raportul de Specialitate nr. 9727/12.06.2019 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. 162 din 18.07.2018 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;
- H.C.L Sector 6 nr. 142 din 16.05.2019 pentru modificarea și completarea
Hotărârii 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;
- H.C.L. Sector 6 nr. 78 din 30.03.2017 privind aprobarea Organigramei şi a
Statului de Funcţii al Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană
Sector 6;
- 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;
- Art. 7 lit. c), d) şi e), art. 8 alin. (1), art. 11 alin. (1) şi ale art. 18 alin. (2), (5) și
(7) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 alin. (3) lit. a) și b), art. 20 și ale art. 28 lit. a) din
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;
- Art. 2 alin. (1), art. 3 și ale art. 8 alin. (1) lit. p) din 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,
- Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, cu modificările și 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. I. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local
Sector 6 nr. 99/24.05.2018, cu modificările și completările ulterioare, conform
Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6
nr. 99/24.05.2018, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.
Art. III. (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 cunoştinţă publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

Nr.
Data:

ANEXĂ
la H.C.L. Sector 6 nr. .......................

PROGRAMUL LOCAL MULTIANUAL DE INVESTIŢII ÎN SCOPUL REGENERĂRII URBANE A
SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, ÎN PERIOADA 2018 - 2020

Nr.
crt.
1
2
3
4

Denumire

Valoare de investiție (lei)

6

Amenajare peisagistica scuar central
Bulevardul Timisoara
Modernizare si amenajare peisagistica Parcul
Crangasi
Amenajare spatii verzi Faleza Est a lacului
Morii intre Splaiul Independentei si insula
Lacul Morii
Modernizare si amenajare peisagistica Spatii
verzi intre Splaiul Independentei, parcul
Crangasi si faleza Lacul Morii
Amenajare spatii verzi str. Valea Oltului
Amenajare spatii verzi str. Sibiu
Amenajare spatii verzi sos. Virtutii (intre Bd.
Timisoara si Bd. Iuliu Maniu)
Amenajare spatii verzi Bulevardul Geniului si
Soseaua Grozavesti
Amenajare spatii verzi Bulevardul Vasile Milea
Amenajare si modernizare spatii verzi
deasupra magistralei de metrou Drumul
Taberei
Lucrări de reamenajare și resistematizare
integrată în cadrul zonelor teritoriale
delimitate in Anexa nr. 2, aflate în
administrarea ADPDU Sector 6
Lucrari de actualizare/modernizare a spatiilor
verzi incluse in proiectul POR – Militari si
nefinalizate
Lucrări de actualizare/modernizare a spațiilor
verzi incluse în proiectul POR –Drumul
Taberei și nefinalizate

9

10
11
12
13
14
15

16

17

18

19

2019 - 2020

150.000.000

861.177,17

149.138.822,83

Modernizare si Amenajare peisagistica Parc
Sfantul Andrei
Infiintare Parc Bulevardul Timisoara nr. 10-12
Lucrari pentru Amenajare Peisagistica
Bulevardul Iuliu Maniu

8

2018

Modernizare si Amenajare Peisagistica Parc 9
Mai
Modernizare si Amenajare Peisagistica Parc
Nicolae Filimon

5

7

TOTAL
2018 - 2020

Lucrări de actualizare/modernizare a spațiilor
verzi incluse în proiectul de reamenajare a
parcului Drumul Taberei și nefinalizate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

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 regenerării urbane a
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în perioada 2018 – 2020. Programul
cuprinde un număr de 19 obiective de investiţii prezentate în Anexa nr. 1 la
Hotărârea nr. 99/24.05.2018, după cum aceasta a fost modificată și completată.
Având în vedere importanța acordată obiectivelor de investiții cuprinse în
program, coroborat cu ritmul de implementare a graficelor de execuție lucrări,
există premisele realizării acestor investiții într-o perioadă de timp mai scurtă față
de cea estimată la momentul definirii programului, precum și o distribuție diferită
a sumelor alocate inițial în cadrul fiecărui an calendaristic. Astfel, având în vedere
disponibilitatea la utilizare a surselor din credit în vederea cofinanțării acestor
obiective de investiții, precum și necesitatea încheierii contractelor de achiziție
publică, se intenționează angajarea integrală în anul 2019 a surselor disponibile în
vederea finalizării programului multianual de investiții într-un termen cât mai
scurt. Luând în considerare și gradul de dependență al execuției lucrărilor de
condițiile climatice, există premisele realizării unor lucrări și în decursul anului
2020.
Ţinând cont de Raportul de Specialitate al Administraţiei Domeniului Public
şi Dezvoltare Urbană Sector 6, este necesară modificarea hotărârii
nr. 99/24.05.2018 în sensul comasarii sumelor în perioada 2019 - 2020.
Faţă de cele mai sus menţionate, supun spre dezbatere și aprobare Consiliului
Local Sector 6 proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 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.
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RAPORT DE SPECIALITATE
Sectorul 6 al Municipiului București dorește realizarea unui vast program de investiții în scopul
regenerării urbane a teritoriului aflat în administrarea sa. Conform domeniului de activitate, acesta se va realiza
prin intermediul Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, instituția subordonată
Consiliului Local Sector 6.
În acest sens, în anul 2018 au fost identificate zonele prioritare de intervenție, fiind individualizate un
număr de 19 obiective de investiții, ce fac referire la:
- lucrări de moderizare și reabilitare a amenajării peisagistice a parcurilor principale din raza Sectorului 6,
- lucrări de modernizare a amenajării peisagistice a spațiilor verzi de-a lungul unor artere principale din raza
Sectorului 6,
- lucrări de reabilitare și modernizare a spațiilor verzi de-a lungul arterelor afectate de realizarea magistralei
de metrou Drumul Taberei (după încheierea lucrărilor la magistrala de metrou din anul 2019),
- lucrări de îmbunătățire a calității vieții în zonele rezidențiale prin modenizarea și amenajarea spațiilor verzi
dintre blocurile de locuit din raza Sectorului 6,
- lucrări de modernizare a intervențiilor propuse și nefinalizate în cadrul proiectelor realizate după
documentații elaborate în urmă cu mai mult de 10 ani.
Pornind de la necesitatea îmbunătățirii calității vieții omului, programul multianual dorește să promoveze
elaborarea și implementarea de soluții eficiente în scopul revitalizării economice și sociale durabile a mediului
urban. Astfel, programul presupune asigurarea cadrului favorabil recreării publice sau private în aer liber,
îmbunătățirea și înfrumusețarea mediului antropic, cu influență pozitivă asupra stării psihice și fizice a cetățenilor.
Efectele pozitive se traduc și prin reducerea poluării fizice și chimice a atmosferei, precum și reducerea poluării
fonice create de transportul auto (în zonele intersecțiilor aglomerate, a arterelor principale).
Programul a fost estimat la valoarea de 150.000.000 lei și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector
6 nr. 99/24.05.2018, perioada de implementare 2018-2020.
Având în vedere importanța acordată obiectivelor de investiții cuprinse în program, coroborat cu ritmul de
implementare a graficelor de execuție lucrări, există premisele realizării acestor investiții într-o perioadă de timp
mai scurtă față de cea estimată la momentul definirii programului, precum și o distribuție diferită a sumelor
alocare inițial în cadrul fiecărui an calendaristic. Astfel, având în vedere disponibilitatea la utilizare a surselor din
credit în vederea cofinanțării acestor obiective de investiții, precum și necesitatea încheierii contractelor de
achiziție publică, se intenționează angajarea integrală în anul 2019 a surselor disponibile în vederea finalizării
programului multianual de investiții într-un termen cât mai scurt. Luând în considerare și gradul de dependență al
execuției lucrărilor de condițiile climatice, există premisele realizării unor lucrări și în decursul anului 2020.
Față de cele menționate mai sus, înaintăm spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local Sector 6, proiectul
de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 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.
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