
MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                                                  PROIECT                           
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
Nr. 163/17.03.2021 
 

HOTĂRÂRE 
privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite în 
administrarea Consiliului local al Sectorului 6 al Municipiului București o secțiune  
din artera de circulație Bulevardul Timișoara, delimitată conform planului Anexă 

 
 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 52/15.03.2021 al Direcţiei Tehnice din 
cadrul Direcţiei Generale Arhitect Şef și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6; 

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al Sectorului 6; 
Ținând cont de prevederile: 
- Legii nr. 24/2007 (republicată) privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi 

din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare; 
- H.C.G.M.B. nr. 254/2008 privind administrarea rețelei stradale principale şi a lucrărilor 

de artă din municipiul Bucureşti si abrogarea hotărârii C.G.M.B. nr. 235/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi c), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166  alin. (2) 
lit. g) şi alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti transmiterea în 
administrarea Sectorului 6 al Municipiului București a unei secțiuni din artera de circulație 
Bulevardul Timișoara delimitată conform planului Anexă, cuprinsă între limita de vest a 
bulevardului și intersecția cu strada Valea Cascadelor, în vederea reabilitării structurale, 
funcţionale şi estetice a acesteia.  
             (2) Sectorul 6 al Municipiului București își va exercita dreptul de administrare asupra 
bunului în cauză, exclusiv pe durata lucrărilor ce vor fi finanțate de la bugetul local. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi direcţiile din aparatul de specialitate al Primarului 
Sectorului 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:  
             

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

 

 

Traficul intens generat de transportul de mărfuri și persoane a afectat în 

mare măsură sistemul rutier aferent arterei de circulație bulevardul Timișoara, în 

special pe secțiunea cuprinsă între limita de vest a bulevardului și intersecția cu 

strada Valea Cascadelor. 

Drept urmare, se impune reabilitarea structurală, funcţională şi estetică a 

acestui obiectiv, printr-o intervenție unitară care să urmărească extinderea 

soluţiilor novative menite să asigure atât fluența traficului în zonă, cât și 

diminuarea efectelor negative ale dezvoltării economice și sociale asupra spaţiului 

urban. 

             Având în vedere cele menționate, supun spre dezbatere şi aprobare, 

Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind solicitarea către 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite în administrarea 

Consiliului local al Sectorului 6 al Municipiului București o secțiune din artera de 

circulație Bulevardul Timișoara, delimitată conform planului Anexă. 

 
 

PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia Generală Arhitect Şef 

    DIRECŢIA TEHNICĂ 
                                                                                                                                                Nr. 52/15.03.2021 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 

Bulevardul Timișoara reprezintă una din principalele artere de circulație situate pe raza administrativ 

teritorială a sectorului 6, ce asigură atât legătura între zona de vest a Bucureştiului şi centrul oraşului, cât şi 

accesul la o serie de obiective economice, sociale și culturale recunoscute şi apreciate. 

Secțiunea arterei de circulație Bulevardul Timișoara cuprinsă între limita de vest a bulevardului și 

intersecția cu strada Valea Cascadelor, deservește o arie vastă care a beneficiat de o accentuată dezvoltare 

economică și socială prin realizarea de ample investiții derulate de către agenții economici prezenți în zonă. 

Traficul intens generat de transportul de mărfuri și persoane, a afectat în mare măsură sistemul rutier 

aferent arterei de circulație bulevardul Timișoara, în special pe secțiunea cuprinsă între limita de vest a 

bulevardului și intersecția cu strada Valea Cascadelor. 

Drept urmare, se impune reabilitarea structurală, funcţională şi estetică a acestui obiectiv, printr-o 

intervenție unitară care să urmărească extinderea soluţiilor novative menite să asigure atât  fluența traficului 

în zonă, cât și diminuarea efectelor negative ale dezvoltării economice și sociale asupra spaţiului urban. 

În conformitate cu art. 136, alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

considerăm necesară şi oportună adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind privind solicitarea către 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite în administrarea Consiliului local al Sectorului 6 

al Municipiului București o secțiune din artera de circulație Bulevardul Timișoara, delimitată conform 

planului Anexă. 

 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

 
                                                         STELA-ELENA TOMOEA 


