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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea împuternicirii Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare 

Urbană Sector 6 și a Direcţiei Generale Investiţii să realizeze în comun cu 
Administrația Străzilor București, lucrări de interes public local pe străzile 

administrate de aceasta, aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6, 
conform Protocolului din Anexa la prezenta hotărâre 

 
 
 Văzând Raportul de specialitate nr. 6364/29.04.2020 al Administraţiei 
Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 şi Referatul de aprobare al 
Primarului Sectorului 6; 
 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale 
Consiliului Local Sector 6; 

Având în vedere: 
- Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 26/21.02.2020  privind solicitarea 
acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti de aprobare a asocierii 
dintre Sectorul 6 al Municipiului București cu Administrația Străzilor București, în 
vederea realizării lucrărilor de interes public local referitoare la modernizarea, 
reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/reamenajarea spațiilor publice situate pe 
rețeaua stradală principală din sectorul 6. 
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 120/10.04.2020 
privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 6 de a se asocia cu 
Administraţia Străzilor Bucureşti, în vederea realizării în comun a lucrărilor de 
interes public local pe străzile administrate de aceasta, aflate pe raza           
administrativ-teritorială a  Sectorului 6. 

Ţinând cont de prevederile: 
- Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2002 – privind circulaţia pe drumurile 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G.                   
nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

 
 
 
 
 
 



    Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
  

Art. 1. Consiliul Local Sector 6 împuternicește Administraţia Domeniului 
Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 şi Direcţia Generală Investiţii să realizeze în 
comun cu Administraţia Străzilor Bucureşti, lucrări de interes public local pe 
străzile administrate de aceasta, aflate pe raza administrativ-teritorială a      
Sectorului 6, conform Protocolului din Anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cheltuielile pentru executarea lucrărilor de interes public local vor fi 
suportate din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Domeniului Public şi 
Dezvoltare Urbană Sector 6 şi Direcţia Generală Investiţii 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,   
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REFERAT DE APROBARE 
   
  

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 6                   
nr. 26/21.02.2020 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti de aprobare a asocierii dintre Sectorul 6 al Municipiului București cu 
Administrația Străzilor București, în vederea realizării lucrărilor de interes public 
local referitoare la modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și 
amenajarea/reamenajarea spațiilor publice situate pe rețeaua stradală principală din 
Sectorul 6 şi Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti                  
nr. 120/10.04.2020 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 6 de 
a se asocia cu Administraţia Străzilor Bucureşti, în vederea realizării în comun a 
lucrărilor de interes public local pe străzile administrate de aceasta, aflate pe raza 
administrativ-teritorială a Sectorului 6; 

Ţinând seama de art. 3, alin. (1) şi alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.G.                   
nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6364/29.04.2020 al 
Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, supun spre 
dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 proiectul de hotărâre 
privind aprobarea împuternicirii Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare 
Urbană Sector 6 și a Direcţiei Generale Investiţii să realizeze în comun cu 
Administrația Străzilor București, lucrări de interes public local pe străzile 
administrate de aceasta, aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6, 
conform Protocolului din Anexa la prezenta hotărâre. 
   

  
PRIMAR, 

 
Gabriel Mutu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 
Luând în considerare H.C.L. Sector 6 nr. 26/21.02.2020  privind solicitarea acordului Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti de aprobare a asocierii dintre Sectorul 6 al Municipiului București cu 

Administrația Străzilor București, în vederea realizării lucrărilor de interes public local referitoare la 

modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/reamenajarea spațiilor publice situate pe rețeaua 

stradală principală din sectorul 6 şi H.C.G.M.B. nr.120/10.04.2020 privind împuternicirea expresă a 

Consiliului Local Sector 6 de a se asocia cu Administraţia Străzilor Bucureşti, în vederea realizării în 

comun a lucrărilor de interes public local pe străzile administrate de aceasta, aflate pe raza administrativ-

teritorială a Sectorului 6; 

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de interes public local, inclusiv pe străzile 

administrate de Administrația Străzilor București, aflate pe raza administrativ teritorială a sectorului 6, 

autoritatea publică locală consideră oportună colaborarea cu Administrația Străzilor București, în scopul 

creșterii gradului de satisfacție al cetățenilor prin realizarea de lucrări de amenajare a spațiilor publice de 

interes local. Realizarea acestor investiții, presupun dezvoltarea circulației pietonale în paralel cu 

modernizarea arterelor rutiere, pentru a crea o structură unitară, integrată din punct de vedere urbanistic. 

Aglomerarea și deteriorarea trotuarelor, arterelor de circulație și a parcărilor, datorită intensificării 

traficului rutier și a creșterii numărului de autovehicule proprietate particulară, au dus la necesitatea 

implementarii unor investiții necesare pentru modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și 

amenajarea/reamenajarea trotuarelor, arterelor de circulație și amenajării parcărilor. Prin încheierea 

acestui protocol aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.120/10.04.2020 

se asigură cadrul legal pentru finanțarea, organizarea și derularea activităților necesare în vederea 

realizării lucrărilor mai sus menționate, cu respectarea normelor prevazute de legislația în vigoare.  

Ţinând seama de art.3, alin.(1) şi alin.(2) din Anexa nr.1 la H.G.nr.1391/2006 pentru aprobarea 

Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, administratorul drumului public este obligat 

să asigure viabilitatea acestuia şi în scopul desfăşurării în condiţii de siguranţă a circulaţiei pe drumurile 

publice, administratorul drumului public trebuie să realizeze aceste amenajări rutiere. 

Având în vedere cele expuse anterior, înaintăm spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al 

Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea împuternicirii Administraţiei Domeniului Public şi 

Dezvoltare Urbană Sector 6 și a Direcţiei Generale Investiţii să realizeze în comun cu Administrația 

Străzilor București, lucrări de interes public local pe străzile administrate de aceasta, aflate pe raza 

administrativ-teritorială a Sectorului 6, conform Protocolului din Anexa la prezenta hotărâre. 

 
DIRECTOR GENERAL 

CRISTIAN TUDOR  


