
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                          PROIECT  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6                      

S.T. 167/28.02.2020  

  

 

 

  

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construcție locuințe situate în strada 

Alexandru Ivasiuc nr. 3A și amenajare incintă din Sectorul 6 al Municipiului București 

 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii nr. 1300/26.02.2020  

şi Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

-  Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi                   

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 10/1995 - privind calitatea în construcţii cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată; 

 - H.G. nr. 766/1997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții; 
 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și ale art. 166 alin. (2). lit. k) din                 

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 Consiliul Local Sector 6 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art. 1. (1) Se actualizează indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție 

construcție locuințe situate în strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A și amenajare incintă din Sectorul 6 al 

Municipiului București. 

(2)  Indicatorii tehnico-economici menţionați la alin. (1) se regăsesc în  Anexa  care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (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 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 

 

 

 

Proiectul „Construire locuințe și amenajare incintă”, care face obiectul prezentului obiectiv 

de investiții are ca motivație incapacitatea de a asigura necesarul de locuințe la nivel de Sector 6. 

Locuințele existente sunt insuficiente, cu o vechime de peste 100 de ani, care asigură condiții 

precare de locuit. Există și blocuri de locuințe, care de asemenea au o vechime de mai multe 

decenii. O parte din aceste blocuri au fost reabilitate însă nu asigură necesarul minim de care 

populația încadrată în acest grup are nevoie.  

Lipsa unei locuințe reprezintă un factor important al excluziunii sociale influențând direct 

gradul de educație al individului, lipsa de calificare, conducând astfel la o lipsă a participării 

acestuia în economia formală. 

          Văzând Raportul de specialitate nr. 1300/26.02.2020 întocmit de către Direcţia Generală 

Investiţii, în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. a) și ale art. 166 alin. (2). lit. k) din 

Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru construcție locuințe situate în strada Alexandru Ivasiuc                

nr. 3A și amenajare incintă din Sectorul 6 al Municipiului București. 

 

 

 

 

PRIMAR 

 

Gabriel Mutu 
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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 
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Direcția Generală Investiții 

1300/26.02.2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construcție locuințe situate în 

strada Alexandru Ivasiuc nr.3A și amenajare incintă din Sectorul 6 al Municipiului București 

 

Strategia de dezvoltare a Sectorului 6 în domeniul construcției de locuințe 

urmăreste îmbunătățirea condițiilor de viață, prin asigurarea accesului la o locuință decentă a 

cetățenilor Sectorului 6, prin dezvoltarea programelor de construcții locuințe sau a celor care au 

caracter social, în vederea ajutorării categoriilor de persoane cu venituri modeste.  

În ceea ce priveşte calitatea condiţiilor de locuire, s-au avut în vedere modalităţile de 

amplasare în vederea realizării unor criterii performante de însorire, iluminare, aerisire, grad de 

ocupare al terenului, accesul facil şi racordurile la utilităţi. 

  Implementarea unui astfel de program are în vedere pe lângă acoperirea cererii de locuințe 

existente în acest moment pe plan local și următoarele beneficii:  

• îmbunătăţirea sistemului de locuire; • creşterea calităţii spaţiului public; • crearea unei ambianţe 

urbane atrăgătoare şi a unei imagini arhitecturale contemporane şi interesante prin dezvoltarea unui 

sistem de trasee pietonale şi amenajarea de spaţii verzi; • dezvoltarea sectorului construcţiilor şi a 

producţiei de bunuri şi servicii;  • îmbunătăţirea activităţii tuturor societăţilor furnizoare de materii 

prime şi materiale.  

Primăria Sectorului 6 a pornit de la premisa construirii unui ansamblu de locuințe cu 4 

tronsoane, cu regim de înălțime Ds+P+4E și amenajare incintă.    

           Având în vedere cele expuse anterior, precum si adresa inregistrata cu nr.1254/24.02.2020 la 

Directia Generala Investitii privind fundamentarea diferentelor de cantitati, solicităm Consiliului 

Local al Sectorului 6 aprobarea prezentului proiect de hotărâre. 

 

DIRECTOR GENERAL 

Iulian Gheorghe 

 


