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Minută 
Dezbatere Publică a proiectului de act normativ Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al 

Municipiului București pe anul 2021 

 
Astăzi, 06.04.2021, începând cu orele 14:00, a fost organizată sedința de dezbatere publică în 

sistem online transmisă pe pagina de Facebook a Sectorului 6 al Muncipiului București și pe site-

ul instituției www.primarie6.ro, privind Bugetul consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6  

al municipiului Bucureşti pe anul 2021. 

 

Persoanele care au dorit să se înscrie la cuvânt, în vederea adresării de întrebări / sugestii,  au 

primit un link pentru platforma WEBEX (https://www.webex.com/) pentru a se putea conecta la 

dezbaterea publică.  

 

Au participat, Primarul Sectorului 6, cei doi Viceprimari, Alexandru Gâdiuță și Mihaela Ștefan, 

Administratorul Public al Sectorului 6, Directorul General al Direcției Generale Investiții, consilieri 

locali ai Sectorului 6, directori din cadrul aparatului administrativ, reprezentanți ai organizațiilor 

neguvernamentale, cetățeni ai Sectorului 6. 

 

Dezbaterea a fost moderată de primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, împrenună cu cei doi 

Viceprimari, Alexandru Gâdiuță și Mihaela Ștefan, cu intervențiile directorilor din cadrul 

aparatului administrativ, pentru explicații și lămuriri suplimentare. 

 

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu a prezentat principalele propuneri și proiecte de Investiții 

ale Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 

2021 într-o conferință de presă online în data de 01.04.2021. 

 

Bugetul local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Muncipiului București propus pe anul 

2021 este în sumă de 1.277.697 mii lei la cheltuieli și în sumă de 1.249.668,18 mii 

lei la venituri, la care se adaugă banii din surse interne, externe și fonduri europene. 

 

Se dorește ca anul acesta 30% din buget sa meargă la investiții , iar până în anul 2024, 40% din 

cheltuieli la investiții. 

http://www.primarie6.ro/
mailto:prim6@primarie6.ro
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Principalele proiecte de investiții: infrastructură rutieră și parcări 

 

► Drum Expres Valea Largă;  

► Prelungire Bulevardul Timișoara - Centura București; 

► Conectarea Străzii Preciziei la Șoseaua de Centură;  

► Drumul Osiei & Drumul Roții care leagă Chiajna de București; 

► Drumuri: Belșugului, Viscolului, Valea Cricovului, Valea Furcii, etc 

► Alei între blocuri, acționăm pe microzone, permanent;  

► Parcări supraterane/subterane 

► Conexiune Valea Cascadelor și Prelungirea Ghencea 

 

Investiții în infrastructura de educație  

 

► Lucrări noi - 4 grădinițe noi, 5 corpuri de școli noi, 7 unități de învățământ eficientizate 

energetic, 21 de școli cu lucrări pentru obținerea avizului ISU  

Construcția de grădinițe noi (corpuri) 

Construcția de corpuri noi în școlile existente  

 

► Lucrări în continuare  

Deschiderea Grădiniței Albina (lângă Liceul Teoretic Marin Preda).  

Lucrări pentru eficiență energetică la 5 școli: Scoala Nr. 59, Scoala Nr. 197, Școala Adrian 

Păunescu, Școala Sfinții Constantin și Elena, Școala Sfântul Andrei  

 

Sănătate și social 

 

► Spital 

La intersecția Bd. Timișoara cu str. Valea Cascadelor 

150 – 170 de paturi 

Deservește Prelungirea Ghencea, Militari, Drumul Taberei 

 

► Centrul Respiro 

Asistență temporară familiilor care au în îngrijire o persoană cu handicap grav 

Cazare și asistență medicală pentru 30 – 40 beneficiari concomitent 

 

 

Principalele proiecte de investiții: Mediu 

 

► Documentația pentru mutarea ghenelor în exteriorul blocurilor; 

http://www.primarie6.ro/
mailto:prim6@primarie6.ro
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► Extindere rețelele de utilități și canalizare; 

► Documentația și cadrul legal pentru crearea unei stații de sortare 

► Montarea a 6 parcări rezidențiale pentru biciclete, acoperite și securizate 

 

 

Principalele proiecte agreement, cultură, timp liber 

 

►Continuarea lucrărilor la Centrul Cultural Favorit 

►Amenajarea Cinematografului Giulești 

►Amenajarea de piațete pentru evenimete culturale și promenade în fața ambelor obiective  

►Amenajare dig Lacul Morii pentru promenade și relaxare 

►Amenajare Insula Lacului Morii pentru activități de promenade, relaxare și sportive 

►Insula Lacul Morii –zona inundabilă împădurire și amenajare agrement 

►Amenajare zonă de agrement  Gara CFR Cotroceni 

►Lucrări amenajări peisagistice pe Bd. Drumul Taberei, în continuarea lucrărilor făcute de 

Metrorex 

►Amenajare Str. Liniei – parc - până la demararea lucrărilor pentru tren urban – proiect PMB 

 
Au fost primite întrebări pe e-mail, pe diverse teme privind bugetul.  

 

S-au primit o serie de întrebări referitoare la zona Lacului Morii privind curățenia, amenajarea 

zonelor de promenadă, la activitățiile creative ce se pot desfășura și cât de amplu va fi proiectul 

de modernizare. 

 

Primar, Ciprian Ciucu:  Se dorește ca în acest an să se demareze lucrările la coronamentul 

Lacului Morii, care este în propietate la Apele Romane, avem deja parcurși studiul de fezabilitate 

și proiectul tehnic urmând demararea atribuirii lucrărilor. Astfel ca spre sfârșitul anului, după ce 

vom avea și studiul de fezabilitate și partea de proiect tehnic pentru Insula Lacul Morii să venim 

și cu acest proiect în fața dumneavoastră. 

 

Cetățean: Ce activități recreative se vor desfășura? 

 

Primar, Ciprian Ciucu: Având în vedere că pe promenada Lacului Morii avem un apus superb, 

oamenii se vor putea plimba pe coronament, la baza digului. Întenționăm să organizăm o pistă 

de biciclete. În ceea ce privește amenajare unei piste de biciclete pe dig, acest lucru nu se poate 

face deoarece spațiul este foarte îngust iar la un număr mare de persoane pe Lacul Morii s-ar 

crea un pericol atât pentru pietoni cât și pentru bicicliști. 

 

http://www.primarie6.ro/
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Terenul adiacent coronamentului o parte din el aparține PMB și îl vom cere PMB pentru a-l 

amenaja și pe acesta sub forma unui parc. 

 

Cetățean: A solicitat informații cu privire la: pe randările zonelor de promenadă arată doar 

betoane, pavele și lipsa totală a spațiilor verzi, copaci, flori. 

 

Primar, Ciprian Ciucu:  Nu se pot plata copaci pe coronamentul Lacului Morii, existând 

posibilitatea ca rădăcinile copacilor să afecteze digul. Insula Lacului Morii va fi reamenajată și 

vor fi plantați copaci. Coronamentul digului va fi amenajat cu asfalt, în urma avizului de la Apele 

Române.  

 

Cetățean: Aveți în vedere să măriți numărul de metrii pătrați de spații verzi din Sector? 

 

Primar, Ciprian Ciucu: Da, prin amenajarea de noi parcuri, unul dintre proiecte fiind pe strada 

Liniei. 

 

Alexandru Gâdiuță: În completare la subiectul amenajării zonei Lacului Morii, este foarte 

important să avem în vedere ideea de a realiza un concurs de soluții, zona care este foarte 

complexă și cu un potential uriaș, în concluzie, solutii care să cuprindă tot acest areal despre 

care a vorbit domnul primar Ciprian Ciucu. 

 

Primar, Ciprian Ciucu: Vom face un concurs de soluții. 

 

Viceprimar, Mihaela Ștefan: Facem completare la mărirea suprafețelor de spații verzi, este o 

preocupare a acestei administrații pe langa faptul că ne dorim noi spații verzi, ne dorim sa le 

readucem la starea inițiala și funcționalitatea de spațiu verde, a acelor zone din jurul blocurilor 

care în momentul de fața nu reprezintă decat noroi și praf, și cred că s-a vazut în ultima periodă 

eforturile ADP pe care le-a depus pentru curățenie și reînsămânțarea a acestor zone și facem din 

nou un apel către cetățeni. 

 

Cetățean: Există vreun proiect pentru piste de biciclete, sau trasarea unor linii speciale de RATB 

sau biciclete pe modelul Splaiului Independenței? 

 

Primar, Ciprian Ciucu: A oferit explicații cu privire la proiectul privind realizarea pistei de 

biciclete la Lacul Morii. Având în vedere că bulevardele principale din Sectorul 6 sunt în 

administrarea PMB, Primăria Sectorului 6 nu poate face proiecte de amenajări de piste de 

biciclete. 

 

http://www.primarie6.ro/
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Cetățean: A solicitat informații cu privire la: Drumul Ciorogârla, referitor la drumul express care 

figurează în PUZ, care este la limita dintre București și Chiajna. 

 

Primar, Ciprian Ciucu: Pe această zonă, avem nevoie de studii pentru ca anii următori să putem 

contracta investițiile. 

 

Alexandru Gâdiuță, viceprimar: Un element conex pistelor de biciclete care este prins în 

proiectul de buget și pe care aș vrea să îl menționez este acela al parcărilor pentru biciclete și 

toată această infrastructură suport pentru bicicliști și pe care o avem în vedere pentru bugetare 

și implementare. 

Este foarte important să cream facilitate pentru ca persoanele să nu simtă o corvoada mersul pe 

bicicleta și să fie un mijloc facil de deplasare și nu doar ca mijloc de agrement și pur și simplu ca 

deplasare funcțională dintr-o parte în alta a orașului atunci când este necesar să facă aceasta 

deplasare. 

 

Mihaela Ștefan, viceprimar: Ar merita aici ca suntem la capitolul străzi și piste de biciclete în 

primul rând acel traseu velo, proiect pe care l-am gândit împreună pentru Lacul Morii, se dorește 

un proiect turistic în ideea de a lega Lacul Morii, inclusiv de ruinele de la Manăstirea Chiajna, 

care poate aduce turiști în această zonă a cartierului și a sectorului, și separat cu un acent foarte 

important este accesibilizarea străzilor pe care urmează a fi refăcute atât pentru persoanele cu 

dizabilități cât și pentru accesul facil al mamicilor cu cărucior. Este o mare problema în sectorul 

6 cu privire la aceasta problemă și vom ține cont ca orice proiect de reabilitarea a unei strazi să 

fie aplicate și aceste standarde privind accesibilizarea. 

 

Primar, Ciprian Ciucu: Da, ADP-ul va implementa anul acesta 6 parcări de biciclete cu cate 50 

de locuri, cu soluții de tip last mile, la aproximativ 1.5km de stațiile de metrou din Militari, 

Crângași și Drumul Taberei, pentru a încuraja folosirea bicicletei și accesul către metrou și în 

special unde vor fi și rasteluri de biciclete. 

 

Cetățean: A solicitat informații cu privire la: Prelungirea străzii Brașov. 

 

Alexandru Gâdiuță: Din câte știu este vorba de prelungirea străzii Brașov către șoseaua 

Alexandriei, este un proiect pe care noi l-am bugetat și care ține foarte mult de colaborarea cu 

Primăria Capitalei și cu Primăria Sectorului 5, în Sectorul 6, în mare parte s-a realizat, porțiunea 

care merge către magazinul de bricolaj din zona Ghencea, trebuie continuat să ajungem la limita 

cu Sectorul 5. 

Cetățean: A solicitat informații cu privire la: lucrările de amenajare din curțile școlilor din Sectorul 

6. 

 

http://www.primarie6.ro/
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Primar, Ciprian Ciucu: Sunt lucrări peisagistice, noi vom deschide curțile școlilor, avem un 

proiect de hotărâre pe site în acest moment și vom face acest lucru, de aceea curțile școlilor 

trebuie să fie primitoare. 

 

Alexandru Gâdiuță, viceprimar: O scurtă completare, vor fi intervenții ceva mai ample la 

unitățile care acum sunt în renovare la capitolul clădiri, avem 5 școli care sunt în renovare prin 

proiectul NZEB, clădiri care ar trebui să devină independente din punct de vedere energetic și 

ideea noastră a administrației este sa completăm renovarea clădirilor cu amenajarea unităților, 

amenajarea curților școlilor, ele fiind destul de afectate și în urma amenajării de șantier, plus 

amenajarea curții scolii de la Scoala 169, unde este nevoie de amenajare după încheierea 

renovării de la clădire. 

    

Cetățean – A solicitat informații cu privire la: autorizare/actualizare PUZ zona 17, includerea unui 

parc de 10 hectare.  

   

Primar, Ciprian Ciucu: Zona 17, este cea dintre prelungirea Ghencea, Valea Oltului și Centura 

București. Dorim să facem un puz și va fi subiectul unei conferințe de presă pe care o voi face 

ulterior în care să se reglementeze planul urbanistic din zona. Se dorește realizarea unui puz, în 

mod transparent să prevadă parc, școala, un plan urbanistic zonal. 

 

Cetățean: A solicitat informații cu privire la: puz-ul din zona 30 a Lacului Morii. 

 

Primar, Ciprian Ciucu: A oferit explicații cu privire la zona 30 aferentă Lacului Morii. Dorim să 

facem ordine în urbanism. Intenționăm să realizăm un parteneriat cu Primaria Chiajna, o parte 

de teren le aparține și intenționăm să realizăm o pădure urbană.  

 

Cetățean – A solicitat informații cu privire la: alocarea unei sume pentru studiu de fezabilitate 

pentru construire spital și dacă s-a finalizat preluarea terenului de la PMB. 

  

Primar, Ciprian Ciucu: Am cerut acest teren în luna decembrie, este nevoie de o hotărâre de 

consiliu general, deabia de atunci putem demara studiul de fezabilitate. Acest teren este încă în 

proprietatea Primăriei Municipiului București și se pretează pentru a avea un spital cu 100 -150 

de paturi, axat în special pe pediatrie.   

 

Cetățean: – A solicitat informații cu privire la: Execuție amenajare zona CFR și gara Cotroceni. 

  

Primar, Ciprian Ciucu: Terenul la care se face referire aparține CFR, iar Primăria Sectorului 6 

inteționează amenajarea acestei zone. 

 

http://www.primarie6.ro/
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Cetățean – A solicitat informații cu privire la: Traseul velo Splaiul Independenței – Lacul Morii 

Primar, Ciprian Ciucu -  Proiectul a fost cuprins în Buget, dupa ce va fi stabilit traseul va fi 

nevoie de un studiu de fezabilitate ulterior va fi pus în dezabatere publică.  

 

Cetățean: – A solicitat informații cu privire la: proiect amenajare urbanistică și peisagistică a Bd. 

Drumul Taberei, dacă s-a trecut bulevardul Drumul Taberei în administrarea Primăriei Sectorului 

6, dacă a aprobat PMB trecerea Bd. Drumul Taberei în administrarea Primărie Sectorului 6. 

 

Primar, Ciprian Ciucu: Nu este nevoie de o hotărâre de consiliu local în ceea ce privește 

amenajările peisagistice. ADPDU Sector 6 administrează acest teren, dorim să intervenim și pe 

trotuare, pentru asta este nevoie de hotărâre de consiliu general. După ce s-au terminat lucrările 

la metrou, sunt porțiuni din Bd. Drumul Taberei care se prezintă decent și porțiuni care nu au 

fost făcute de câțiva ani.  

 

Cetățean: A solicitat informații cu privire la: Capitolul, asistență socială privind sumele alocate 

pentru familii, proiectare Autorizatii ISU,  Prelungirea Ghencea 195C, ce imobil deține Primăria 

Sectorului 6 și care este destinația acestuia.  

 

Viceprimar, Mihaela Ștefan: Imobilul din Prelungirea Ghencea 195C este închiriat de către 

DGASPC, funcționează centrul de recuperare pentru copiii cu disfuncții neuropsihice, terapii 

gratuite pentru copii cu spectrul autism, sindrom Down. Părinții care au copii cu probleme pot 

beneficia de aceste terapii gratuite. Facem toate demersurile pentru a reduce cheltuielile 

referitoare la chiria acestui centru. 

 

Cetățean: A solicitat informații cu privire la: puncte de colectare deșeuri între blocuri, câte astfel 

de locuri vor fi realizate și în ce zona, și daca vor fi destinate colectării selective de deșeuri. 

  

Primar, Ciprian Ciucu:  Se dorește scoaterea ghenelor din blocuri, vrem să începem să avem 

colectare selectivă în sectorul 6, avem un studiu de fezabilitate și de aplasament pentru 

introducerea a 150 de puncte de colectare selectivă, cel mai probabil se va începe din Drumul 

Taberei și se va extinde în tot Sectorul 6, colectare a deșeurilor pe 4 fracții. 

 

Cetățean: A solicitat informații cu privire la: lucrările prevăzute în bugetul de anul acesta și care 

sunt termenele de finalizare. 

 

Primar, Ciprian Ciucu: În acest an ne-am propus să facem cât mai multe studii de fezabilitate 

pentru a le putea executa în anii următori. Lucrările la străzi se vor face progresiv. 

 

http://www.primarie6.ro/
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Cetățean: Ce soluții aveți în plan pentru a dezvolta zona Giulești Sârbi și zona 16 Februarie, în 

mod sustenabil? 

 

Viceprimar, Mihaela Ștefan: Linie bugetată pentru studiu fezabilitate tehnic pentru canalizare, 

câteva străzi din Giulești Sârbi, separat pe strada Răsadniței am identificat un fost centru al 

Administrație Școlilor unde plănuim să organizăm un centru comunitar integrat în acea zonă. 

Ne dorim să combatem abadonul școlar. Ceea ce dorim să facem pentru zona Giulești Sârbi, 

este ca toți copii din această zonă, să beneficieze de acces egal la serviciile sociale, sănătate și 

educație. 

 

Cetățean: A adus în discuție situația drumului Roții din sectorul 6 și la sensurile de circulație a 

drumului Roții și Osiei.  

 

Primar, Ciprian Ciucu: Va fi făcut un studiu de trafic privind drumul Roții și Osiei, cât și pentru 

sensurile acestora. 

 

Cetățean: – A solicitat informații cu privire la: situația creșelor din sectorul 6. 

 

Viceprimar, Mihaela Ștefan: Locurile la creșe sunt foarte limitate – 1 din 3 cereri poate fi 

acoperită. Avem creșa Îngerașii de pe strada Rușețu, a fost dat ordinul de începere al lucrărilor, 

proiect finanțat din fonduri din bugetul local și fonduri europene nerambursabile. DGASPC are 

un teren în cartierul Brancuși și se dorește să se realizeze un studiu de fezabilitate pentru o creșă 

în acea zona. Pe Iuliu Maniu Iuliu Maniu 11B aven un teren destinația creșă , de asemenea cautăm 

posibilitatea să extindem anumite locații de grădinițe cu o clădire sau mai multe.  

 

Cetățean:  A solicitat informații cu privire la: străpungerea Bd. Timișoara – Centura București-

Autostrada A1. 

 

Primar, Ciprian Ciucu: – Primăria Sectorului 6 a cerut Primăriei Municipiului București acest 

tronson ca să il dea în proprietate Sectorului 6, ulterior Primăria Sectorului 6 va putea aloca bani 

pentru studiu de fezabilitate. 

 

Cetățean – A solicitat informații cu privire la: reabilitarea blocurilor din Sectorul 6. 

 

Primar, Ciprian Ciucu: Au fost alocați bani în buget pentru reabilitarea blocurilor. O parte din 

bani vor fi alocați pentru plata blocurilor finalizate și în curs de finalizare. În situația în care se 

deschide programul PNRR (PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ), Primăria 

Sectorului 6 intenționează să aplice și să deconteze o parte din cheltuieli prin acest program. În 

această situație se va crea spațiu bugetar și va putea continua programul de reabilitare al 

http://www.primarie6.ro/
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Responsabil cu aplicarea Legii nr.52/2003 

blocurilor. Având în vedere că Primăria Capitalei a rezilitat contractul privind reabilitarea termică 

a celor 50 de blocuri, blocuri incluse pentru reabilitare de către Primăria Capitalei, acestea vor 

trebui reprioritizate. 

 

Cetățean – A solicitat informații cu privire la: cartierul Militari referitor la construcțiile dintre 

blocuri, spații de relaxare, parcuri în aer liber. 

 

Primar, Ciprian Ciucu: Ne-am propus pentru cartierul Militari să amenajăm strada Liniei, unde 

va fi un parc, o zonă de relaxare. Referitor la construcțiile dintre blocuri, Primăria Sectorului 6 are 

în vedere să stopeze acest lucru.  

 

Cetățean: A solicitat informații cu privire la: drumul Bacriului. 

S-au oferit explicaţii si lămuriri cu privire la Drumul Bacriului, de asemenea a fost prins în bugetul 

de investiții. 

 

Cetățean: A solicitat informații cu privire la: strapungerea Bd. Timișoara – Centură. 

 

Primar, Ciprian Ciucu: Este nevoie de a prelua în administrare acest tronson, achiziție de servicii 

pentru studiu de fezabilitate și proiect tehnic. 

 

Inițiativa Favorit - A solicitat informații cu privire la: stadiu lucrarilor de la Cinematograful 

Favorit cât și informații cu privire la contractul încheiat între Primăria Sectorului 6 și constructor. 

 

S-au oferit explicaţii și lămuriri cu privire la Cinematograful Favorit. 

 

Cetățean - A solicitat informații cu privire la: necesitatea locurilor de parcare. 

 

Primar, Ciprian Ciucu – Avem în vedere construcția de parcări rezidențiale supraetajate, sensuri 

unice în zonele dens locuite, parcări la orizontală în paralel cu sensul drumului.  
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