
 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6       
S.T. 463/27.08.2020                 
 

HOTĂRÂRE 
privind reactualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții 

“Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri, zona 4: str. Orşova,                     
şos. Virtuţii, bd. Uverturii, str. Dreptăţii (fără străzile cu nume)”, în Sectorul 6 al 

Municipiului Bucureşti 
 
 

Ţinând seama de Raportul de specialitate nr. 6431/27.08.2020 al Direcţiei Generale 
Investiţii și 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:  

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

O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legii nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind 
calitatea în construcții; 

Art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018 din 28 decembrie, privind instituirea unor 
măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și 
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum şi 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. (1) Se reactualizează indicatorii tehnico-economici, aprobați prin                    
H.C.L. Sector 6 nr. 293/28.11.2019, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare sistem 
rutier alei fără denumire, între blocuri, zona 4: str. Orşova, şos. Virtuţii, bd. Uverturii,                
str. Dreptăţii (fără străzile cu nume)”, conform Anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea 
Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 293/28.11.2019. 
           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 
 

 
  

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6431/27.08.2020 al Direcției 

Generale Investiții se propune refacerea infrastructurii pe raza sectorului, 

contribuind astfel la îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale cetăţenilor. 

Prin Studiul de Fezabilitate întocmit conform legislaţiei, au fost reactualizați 

principalii parametri tehnico-economici necesari realizării investiţiei. 

 În consecinţă, supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al 

Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor                   

tehnico – economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare sistem rutier alei 

fără denumire, între blocuri, zona 4: str. Orşova, şos. Virtuţii, bd. Uverturii,                   

str. Dreptăţii (fără străzile cu nume)”, în Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti. 

 

 
 
 
 

PRIMAR, 
 

Gabriel Mutu 
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Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 
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DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII 
Nr. 6431/27.08.2020 

 

 

 

                                           RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 
 
 

 
Necesitatea reactualizării Studiului de Fezabilitate porneşte de la execuţia 

lucrărilor de modernizare a aleilor dintre blocuri, adiacente bulevardului Uverturii, 

pe partea dreaptă a acestui bulevard, între Șoseaua Virtuții și drumul Mânăstirea 

Sihăstria, în sectorul 6 al Municipiului București.   

În urma amplasării organizării de şantier şi a traficului intens pe perioada 

execuţiei lucrărilor, bordurile şi trotuarele vor fi supuse unei accentuate  degradări, 

care oricum, la momentul elaborării proiectului, trotuarele erau într-o stare tehnică 

necorespunzătoare, îngreunând traficul pietonal în condiţii de siguranţă şi confort. 

Având în vedere cele expuse anterior, solicităm Consiliului Local al 

Sectorului 6, aprobarea proiectului de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor 

tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții: “Modernizare sistem rutier alei 

fără denumire, între blocuri zona 4: str. Orşova, şos. Virtuţii, bd. Uverturii, 

str. Dreptăţii (fără străzile cu nume)”.  

         

 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 
 

Iulian Gheorghe 
 
 

 

 

 


