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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor                 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  “AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU 
COPII ȘI LOC DE ODIHNĂ ALEEA ISTRU – ALEEA CALLATIS” 

 
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1821/09.02.2021 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; 

Ţinând cont de 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, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) precum și cele 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 documentaţia tehnică faza studiu de fezabilitate şi indicatorii            
tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii”AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU 
COPII ȘI LOC DE ODIHNĂ ALEEA ISTRU – ALEEA CALLATIS”, conform Anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (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                                            
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RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiţii “ AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII ȘI LOC DE ODIHNĂ 

ALEEA ISTRU – ALEEA CALLATIS”. 
 
 

Locurile de joacă oferă multe modalități de dezvoltare a capacității motorii fine, a abilităților sociale 
și reprezintă o bună sursă de exercițiu.  

Locurile de joacă au de asemenea multe avantaje. Lucrul pe care oricine, fie tânăr fie în vârstă, îl 
poate lua dintr-ul loc de joacă exterior este aportul de vitamina D. Singurele surse de unde oamenii pot lua 
vitamina D sunt lumina solară. Copiii au nevoie de 400-600 IU pe zi pentru a-i ajuta în dezvoltarea solidă a 
sistemului osos. Vitamina D este importantă și la adulți deoarece previne bolile cardiace. 

S-au făcut câteva studii cu privire la beneficiile locurilor de joacă în aer liber. Unul dintre aceste 
studii a demonstrat îmbunătățirea vederii, scăzând riscul de miopie la copii și adolescenți. Un alt studiu a 
demonstrat atenție crescută în domenii diferite dovedită prin capacitate crescută de a învăța, de a absorbi și a 
reține informații. Aceste rezultate au fost asociate unui nivel crescut al vitalității și performanței. 

Locurile de joacă din exterior au mai mult spațiu pentru implementarea activității fizice. Acestea au 
mai mult loc între elemente/structuri, acordându-le copiilor mai mult spațiu de trecere între activități. Copiii 
care se joacă afară în mod regulat au mai puține șanse de a deveni supraponderali. Locurile de joacă 
exterioare oferă o mare varietate de structuri de cățărat care poate ajuta la îmbunătățirea rezistenței fizice și la 
dezvoltarea abilităților motorii ale copiilor. 

În prezent, amplasamentul respectiv este neamenajat, motiv pentru care înfiinţarea unui loc de joacă 
pentru copii combinat cu un loc de odihnă prin intermediul căruia adulţii îi pot supraveghea pe cei mici este 
cum nu se poate mai oportun.  

Având în vedere cele expuse anterior, înaintăm spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al 
Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU 
COPII ȘI LOC DE ODIHNĂ ALEEA ISTRU – ALEEA CALLATIS”. 

 
 

DIRECTOR GENERAL 
IOAN-OVIDIU MAXIM 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale prin care “Documentaţiile tehnico-economice ale 
obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în completare 
din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, 
contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă 
de către autorităţile deliberative”. 

Scopul realizării acestei investiţii este ca pe termen scurt şi mediu să contribuie 
la îndeplinirea următoarelor obiective:  
 - Dezvoltarea durabilă a localităţii; 
 - Încurajarea copiilor şi adulţilor pentru a petrece mai mult timp în aer liber. 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1821/09.02.2021 al Administraţiei 
Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, supun spre dezbatere şi aprobare, 
Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiţii “AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII ȘI 
LOC DE ODIHNĂ ALEEA ISTRU – ALEEA CALLATIS”. 

 

 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
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