
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                          PROIECT  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6                      
S.T. 118/12.02.2020  

  
  

HOTĂRÂRE  
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 136/2019  

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate pentru 
obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială 
nr.10:  Str. Braşov – B-dul Ghencea – Stadionul Ghencea – Str. Sergent Major Cara Anghel –       

B-dul 1 Mai” 
  

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1990/10.02.2020 al Administraţiei 
Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 şi Referatul de aprobare al Primarului 
Sectorului 6;  

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Sector 6; 
Având în vedere:  

- 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, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 136/16.05.2019 privind aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de 
reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 10: Str. Braşov – B-dul Ghencea – 
Stadionul Ghencea – Str. Sergent Major Cara Anghel – B-dul 1 Mai”; 

În conformitate cu prevederile:  
- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor              
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;  

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum și ale art. 166 alin. (2) lit. k) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

Consiliul Local Sector 6   
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6                      
nr. 136/16.05.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Studiu de 
fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în 
zona teritorială nr.10: Str. Braşov – B-dul Ghencea – Stadionul Ghencea – Str. Sergent Major 
Cara Anghel – B-dul 1 Mai”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 136/16.05.2019, 
rămân neschimbate. 

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

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului General al Sectorului 6. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                     AVIZEAZĂ  
                                                                                               pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
                                                                                                                   din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                                                      Secretarul General al Sectorului 6,   
 
                                                                                                                    Demirel Spiridon                                                 
   
Nr.:    
Data:              
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

  
  
  

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1990/10.02.2020 al 
Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 se propune 
refacerea amenajării urbane prin dezvoltarea spaţiilor goale, amenajarea de zone 
verzi cu impact favorabil asupra mediului înconjurător, refacerea infrastructurii pe 
raza sectorului, contribuind astfel la îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale 
cetăţenilor.  

Prin Studiul de Fezabilitate întocmit conform legislaţiei, au fost actualizați 
principalii parametri tehnico-economici necesari realizării investiţiei.  

În consecinţă, supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al 
Sectorului 6, proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Local Sector 6 nr. 136/16.05.2019 privind aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 
“Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr.10:            
Str. Braşov – B-dul Ghencea – Stadionul Ghencea – Str. Sergent Major Cara 
Anghel – B-dul 1 Mai”.  
  
  
  

PRIMAR, 
 

Gabriel Mutu 
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro;  e-mail: prim6@primarie6.ro; 

facebook.com/PrimariaSectorului6 

 

 

 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 



 
 
 
 
 
                 
 
 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
PRIMĂRIA SECTORULUI 6 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC  
ŞI  

DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6 
Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr. 9,  Sector 6, Bucureşti, 

Cod fiscal : 4364349; Tel: 021-410.24.30 
Tel/fax: 021-410.16.81/021-314.18.26; 

 

 
 COD OPERATOR BAZA DATE CARACTER PERSONAL 5125/11535 ŞI 13330 

                                                                                                                                              
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 

Consiliul Local al Sectorului 6 a aprobat prin Hotărârea nr. 99 din data de 24.05.2018  
realizarea Programului local multianual de investiţii în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 
al Municipiului Bucureşti, în perioada 2018 – 2020. În acest fel, se vor creşte indicii de calitate 
ai vieţii pentru toţi locuitorii, fapt care va influenţa benefic dezvoltarea socio-economică a zonei 
pentru următorii ani.    

Programul va contribui la restabilirea ordinii în amenajarea urbană prin dezvoltarea 
spaţiilor goale, amenajarea de zone verzi cu impact favorabil asupra mediului înconjurător, 
asigurarea unor spaţii de joacă pentru copii sau de recreere pentru persoanele vârstnice şi restul 
populaţiei.  

Din programul respectiv face parte şi obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi 
resistematizare integrată în zona teritorială nr.10: Str. Braşov – B-dul Ghencea – Stadionul 
Ghencea – Str. Sergent Major Cara Anghel - Bdul 1 Mai”.  

Importanţa  spaţiilor  verzi  rezidă  în  funcţionalitatea  ecologică  şi funcţionalitatea 
social-economică, în  capacitatea acestora  de  a  exercita  anumite funcţiuni naturale şi de 
protecţie a mediului înconjurător, de a asigura o serie de funcţii multiple. Spaţiile verzi fac 
parte integrantă din viaţa comunitară, contribuind la imaginea socială, iar gradul în care este 
reprezentată arhitectura peisagistică în urbanismul unei aşezări reflectă statutul de dezvoltare 
socială şi economică a acesteia. 

Pentru estetica întregii zone se analizează în prezenta documentaţie si repararea 
trotuarelor precum şi refacerea stratului de uzură aferent acestora. 

Pentru completarea ansamblului se propune împrejmuirea spaţiilor verzi aferente 
grădinilor blocurilor de locuinţe colectiv, precum şi montarea de mobilier urban – coşuri de 
gunoi şi bănci de odihnă.  

   Importanţa spaţiilor verzi rezidă în funcţionalitatea ecologică şi funcţionalitatea social-
economică, în capacitatea acestora de a exercita anumite funcţiuni naturale şi de protecţie a 
mediului înconjurător. Spaţiile verzi fac parte integrantă din viaţa comunitară, contribuind la 
imaginea socială, iar gradul în care este reprezentată arhitectura peisagistică în urbanismul unei 
aşezări reflectă statutul de dezvoltare socială şi economică a acesteia. 

Locurile de joacă pentru copii ajută la dezvoltarea acestora, motiv pentru care reabilitarea 
şi menţinerea în funcţiune a celor existente sau creerea de noi locuri de joacă ar trebui să fie o 
prioritate pentru orice administraţie locală. 

Crearea unei infrastructuri rutiere  sigure este una din condiţiile fundamentale ale 
siguranţei rutiere, fiind demonstrate faptul că investiţiile în siguranţa infrastructurii  aduc 
rezultate rapide în reducerea numărului şi gravităţii accidentelor rutiere. 

Având în vedere cele expuse anterior, înaintăm spre dezbatere şi aprobare Consiliului 
Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului 



Local Sector 6 nr. 136/16.05.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza 
Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare 
integrată în zona teritorială nr.10: Str. Braşov – Bulevardul Ghencea – Stadionul Ghencea – Str. 
Sergent Major Cara Anghel - Bulevardul 1 Mai”. 

  
 

DIRECTOR GENERAL 
CRISTIAN TUDOR 

                                                           


