MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

PROIECT

S.T. 226/13.04.2020

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

Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Domeniului
Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 nr. 5622/13.04.2020 şi Referatul de aprobare
al Primarului Sectorului 6;
Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 si 6 ale Consiliului Local
al 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. 165 din 20.06.2019 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;
- 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 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 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 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. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. d) și o),
art. 196 alin. (1) lit. a), precum și art. 197 din Ordonanța de Urgentă nr. 57 din
03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul Local Sector 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 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:

ANEXA nr. 1
la H.C.L. Sector 6 nr.: .......................
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

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
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15

16

17

18

19

Denumire

Valoare de investiție (lei)
TOTAL
2018 - 2020

2018

2019

2020

185.000.000

861.177,17

73.290.935,37

110.847.887,46

Modernizare si Amenajare Peisagistica
Parc 9 Mai
Modernizare si Amenajare Peisagistica
Parc Nicolae Filimon
Modernizare si Amenajare peisagistica
Parc Sfantul Andrei
Infiintare Parc Bulevardul Timisoara nr.
10-12
Lucrari pentru Amenajare Peisagistica
Bulevardul Iuliu Maniu
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
Lucrări de actualizare/modernizare a
spațiilor verzi incluse în proiectul de
reamenajare a parcului Drumul Taberei
și nefinalizate

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Cabinet Primar

REFERAT DE APROBARE
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.
Programul a fost estimat inițial la valoarea de 150.000.000 lei și aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018, având o perioadă de implementare estimată de 3
ani, respectiv 2018-2020.
Pe parcursul implementării programului, au fost întocmiți și aprobați în consiliul local, indicatorii
tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții, valorile totale de investiție depășind pragul stabilit
inițial de 150.000.000 lei. Astfel, până în prezent, au fost efectuate lucrări pentru mai multe obiective,
după cum urmează:
- modernizarea și amenajarea peisagistică a 3 parcuri, respectiv 9 Mai, Nicolae Filimon,
Sfântul Andrei - valoare totală de investiție de 13.562.321 lei, TVA inclus;
- înființare Parc Bulevardul Timișoara nr. 10-12 - valoare totală de investiție de 14.339.804 lei,
TVA inclus;
- Amenajare Peisagistică a Bulevardului Iuliu Maniu și a scuarului central Bd. Timișoara - valoare
totală de investiție de 68.354.522 lei, TVA inclus;
- reamenajare şi resistematizare integrată în cadrul a 9 zone teritoriale, cu o valoare totală
de investiție de 104.685.832 lei.
Considerând că, valoarea totală a obiectivelor menționate mai sus, este de 207.055.949 lei, iar
acestea reprezintă doar o parte a obiectivelor de investiție incluse în program, se constată necesitatea
majorării valorii programului. În aceste condiții, noua valoare propusă pentru acest program este
de 185.000.000 lei.
Având în vedere importanța acordată obiectivelor de investiții cuprinse în program, coroborat cu
ritmul de implementare a graficelor de execuție lucrări, se depun toate eforturile necesare realizării
acestor investiții într-o perioadă de timp cât mai scurtă, cu încadrarea în termenii estimați la momentul
definirii programului.
Ţinând cont de Raportul de specialitate al Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare
Urbană Sector 6 nr. 5622/13.04.2020, este necesară modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6
nr. 99/24.05.2018 în sensul majorării valorii programului cu încadrare în aceeași perioadă de
implementare, respectiv 2018-2020.
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.

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

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
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind
aprobarea Programului local multianual de investiții în scopul regenerării urbane a
Sectorului 6 al Municipiului București, în perioada 2018 – 2020
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. A.D.P.D.U. Sector 6 asigură,
în limita fondurilor bugetare aprobate:
- întreținerea și curățenia spațiilor verzi aflate în administrarea sa;
- amenajarea și reamenajarea spațiilor verzi, precum și plantarea materialului dendrofloricol;
- efectuarea de reparații la rețeaua stradală aflată în administrarea Consilului Local al
Sectorului 6;
- lucrări de investiții;
- realizarea de lucrări de reglementare a semnelor de circulație și desfășurarea normală a
traficului rutier și pietonal (parcaje, semnalizare rutieră orizontală și verticală, calmatoare
de viteză, de avertizare, etc.) cu avizul Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul
Primăriei Municipiului București.

-

Obiectivele principale ale programului de regenerare urbană constau în:
protecția mediului și promovarea intervențiilor îndreptate spre crearea calității spațiilor
urbane;
promovarea dezvoltării durabile ca element de identitate a Sectorului 6;
reducerea factorilor de degradare urbanistică și de mediu și de poluare atmosferică și
acustică;
crearea și lărgirea dotării din spațiile publice și din spațiile verzi, accesibile, sigure și de
calitate pentru toți locuitorii Sectorului 6.

Realizarea acestui program de investiții va contribui la reducerea aportului negativ adus
de aceste zone la imaginea generală a Sectorului 6, precum și la restabilirea ordinii în
amenajarea urbană prin dezvoltarea spațiilor goale. Totodată, trebuie subliniat și impactul
reabilitării spațiilor publice prin amenajarea de zone verzi asupra mediului înconjurator, corelat
cu abordarea socială prin asigurarea unor spații de joacă pentru copii sau de recreere pentru
persoanele vârstnice și restul populației.
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 inițial estimat la valoarea de 150.000.000 lei și aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018, avănd o perioada de implementare
estimată de 3 ani, respectiv 2018-2020.
Totodată, pe parcursul implementării programului, au fost întocmiți și aprobați în
consiliul local indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții, valorile totale de
investiție depăsind pragul stabilit inițial de 150.000.000 lei. Astfel, până în prezent, au fost
efectuate lucrări in cadrul următoarelor obiective:
- modernizarea și amenajarea peisagistică a 3 parcuri, respectiv 9 Mai, Nicolae Filimon,
Sfântul Andrei - valoare totală de investiție de 13.562.321 lei, TVA inclus;
- înființare Parc Bulevardul Timișoara nr. 10-12 - valoare totală de investiție de 14.339.804
lei, TVA inclus;
- Amenajare Peisagistică a Bulevardului Iuliu Maniu și a scuarului central Bd. Timișoara valoare totală de investiție de 68.354.522 lei, TVA inclus;
- reamenajare şi resistematizare integrată în cadrul a 9 zone teritoriale, cu o valoare totală de
investiție de 104.685.832 lei.
Considerând că, valoarea totală a obiectivelor menționate mai sus, este de 207.055.949
lei, iar acestea reprezinta doar o parte a obiectivelor de investiție incluse în program, se constată
necesitatea majorarii valorii programului. În aceste condiții, noua valoare propusă pentru acest
program este de 185.000.000 lei. În ceea ce privește prioada de implementare a programului
2018 - 2020, în corelație cu sumele deja plătite, în anul 2018 (861.177,17 lei), în anul 2019
(73.290.935,37 lei), rezultă că diferența de 110.847.887,46 lei va fi plătită în anul 2020.
Având în vedere importanța acordată obiectivelor de investiții cuprinse în program,
coroborat cu ritmul de implementare a graficelor de execuție lucrări, se depun toate eforturile
necesare realizării acestor investiții într-o perioadă de timp cât mai scurtă, cu încadrarea in
termenele estimate la momentul definirii programului.
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.

DIRECTOR GENERAL,
CRISTIAN TUDOR

