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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
“ AMENAJARE SUPRAFAȚĂ PENTRU ACTIVITĂȚI SPORTIVE A.N.L. BRÂNCUȘI” 

 
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1820/09.02.2021 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 SUPRAFAȚĂ PENTRU 
ACTIVITĂȚI SPORTIVE A.N.L. BRÂNCUȘI”, 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                                              
   

 
 

 
 

Nr.:    
Data:                                                                                                 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

 

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”. 

În prezent, amplasamentul studiat este amenajat ca drum public.  
Drumul nu este un drum intens utilizat, fiind utilizat în principal pentru 

staţionarea autovehiculelor şi este localizat între cartierul ANL Brâcuși şi parcul ANL 
Brâncuşi. 

 La nivelul municipiului București şi mai ales la nivelul Sectorului 6, cererea 
pentru locuri amenajate pentru activităţi sportive în aer liber este din ce în ce mai 
mare, fapt pentru care s-a considerat oportun renunţarea la o arteră de circulaţie 
neutilizată în favoarea amenajării unei suprafeţe pentru desfăşurarea de activităţi 
sportive.  

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1820/09.02.2021 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 SUPRAFAȚĂ PENTRU ACTIVITĂȚI 
SPORTIVE A.N.L. BRÂNCUȘI”. 

 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
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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 SUPRAFAȚĂ PENTRU ACTIVITĂȚI SPORTIVE A.N.L. BRÂNCUȘI”. 
 
 

Sportul reprezintă un vector eficient în promovarea sănătăţii corporale și mentale, a unui stil de viață 
capabil să combată bolile civilizației moderne. Lipsa de activitate fizică conduce la excesul de greutate, 
favorizează apariţia obezităţii şi a unor afecţiuni cronice precum bolile cardiovasculare şi diabetul, care 
afectează calitatea vieţii, pun în pericol viaţa persoanelor şi creează probleme economiei statului şi bugetului 
alocat sănătăţii. Sedentarismul, și ca o consecință a sa, obezitatea, se produc prin diminuarea drastică sau 
lipsa activităților motrice cu caracter sportiv. 

Strategia Națională pentru Relansarea Sportului Românesc elaborată de către Ministerul Tineretului şi 
Sportului pentru perioada anilor 2020 – 2030 prevede principalele elemente: 

- Practicarea activităților de educație fizică şi sport de către cetățeni fără orice formă de discriminare, 
într‐un mediu curat şi sigur, în scopul socializării, educației şi sănătății; 

- Creşterea rolului educației fizice în vederea ameliorării potențialului biomotric al populației tinere; 
- Modernizarea bazei materiale sportive existente şi construirea unor noi baze sportive şi dotări în 

scopul asigurării condițiilor pentru activități sportive; 
- Creşterea gradului de implicare a autorităților administrației publice locale în organizarea şi 

susținerea activității sportive. 
Scopul realizării acestei investiţii este ca pe termen scurt şi mediu să contribuie la îndeplinirea 

următoarelor obiective:  
- Dezvoltarea durabilă a localităţii; 
 - Amenajarea de noi spații pentru petrecerea timpului liber; 
 - Încurajarea activităților sportive în aer liber. 
La nivelul municipiului București şi mai ales la nivelul Sectorului 6 cererea pentru locuri amenajate 

pentru activităţi sportive în aer liber este din ce în ce mai mare, fapt pentru care s-a considerat oportun 
renunţarea la o arteră de circulaţie neutilizată în favoarea amenajării unei suprafeţe pentru desfăşurarea de 
activităţi sportive. 

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 SUPRAFAȚĂ PENTRU 
ACTIVITĂȚI SPORTIVE A.N.L. BRÂNCUȘI”. 

 
 

DIRECTOR GENERAL 
IOAN-OVIDIU MAXIM 

 


