
MUNICIPIUL BUCUREŞTI           PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6          
Nr. 206/06.04.2021 
 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind 
aprobarea Programului local multianual de investiţii în scopul regenerării urbane a  

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în perioada 2018 – 2020 
 
 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5764/07.04.2021 al Administraţiei Domeniului 
Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 şi Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6; 
 Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 si 6 ale Consiliului Local al Sectorului 6;  

Ţinând cont de prevederile: 
- H.C.L. Sector 6 nr. 99 din 24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiţii 
în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în perioada 2018 – 2020; 
- H.C.L. Sector 6 nr. 162 din 18.07.2018 privind îndreptarea erorilor cuprinse în Anexa la Hotărârea 
Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de 
investiţii în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în perioada                
2018 – 2020; 
- H.C.L. Sector 6 nr. 142 din 16.05.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiţii în 
scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în perioada 2018 – 2020; 
- H.C.L Sector 6 nr. 165 din 20.06.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6           
nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiţii în scopul regenerării 
urbane a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în perioada 2018 – 2020, conform anexei; 
- H.C.L Sector 6 nr. 82 din 08.05.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6             
nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiţii în scopul regenerării 
urbane a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în perioada 2018 – 2020; 
- H.C.L. Sector 6 nr. 4 din 21.01.2021 privind desființarea Direcției Generale de Administrare a 
Fondului Locativ Sector 6, preluarea activității în cadrul Administraţiei Domeniului Public şi 
Dezvoltare Urbană Sector 6 și aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare ale A.D.P.D.U Sector 6 ca urmare a reorganizării;  
- Art. 7 lit. c), d) şi e), art. 8 alin. (1), art. 11 alin. (1) şi ale art. 18 alin. (2), (5) și (7) din Legea             
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 alin. (3) lit. a) și b), art. 20 și ale art. 28 lit. a) din O.G. nr. 71/2002 
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat 
de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003; 
- Art. 2 alin. (1), art. 3 și ale art. 8 lit. p) din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor 
urbane şi rurale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 20, alin. (1) lit. j), art. 41 alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 
modificările și completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 139 alin (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. d) și o), art. 196 alin. (1) 
lit. a) din Ordonanța de Urgentă nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6 
HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Titlul Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică dupa cum urmează: 

”Hotărăre privind aprobarea Programului local multianual de investiţii în scopul regenerării 

urbane a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în perioada 2018 – 2022.” 

  

 



 

 

 Art. 2. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6                 
nr. 99/24.05.2018, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotarâre. 

 Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 99/ 24.05.2018, cu 
modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate. 

Art. 4.  (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 
Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se vor face, conform competenţelor, prin 
grija Secretarului General al Sectorului 6. 

 
 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                                                  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 
 

  
În contextul în care dezvoltarea urbană integrată a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

constituie un deziderat al administraţiei publice locale, Administraţia Domeniului Public şi 
Dezvoltare Urbană Sector 6 a identificat un set de propuneri, funcţie de impactul acestora asupra 
calităţii mediului urban, în termeni de eficienţă şi prioritate.  

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 a fost aprobată realizarea 
Programului local multianual de investiţii în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului 
Bucureşti, în perioada 2018 – 2020. Programul cuprindea un număr de 19 obiective de investiţii 
prezentate în Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 99/24.05.2018, după cum aceasta a fost modificată și 
completată.  

Programul a fost estimat inițial la valoarea de 150.000.000 lei și majorat ulterior la valoarea 
de 185.000.000 lei, prin Hotătârea Consiliului Local nr. 82 din data de 08.05.2020, pe măsură ce au 
fost identificate și întocmite documentații tehnico-economice pentru noi obiective de investiții.  

Pe parcursul derulării acestui program au fost întocmite documentații pentru obiectivul 
amenajare faleza Lacul Morii, precum si a Insulei Lacul Morii, obiectiv de interes major pentru 
locuitorii Sectorului 6 prin care se urmărește transformarea zonei Lacul Morii într-o zonă modernă 
de agrement, sporind astfel opțiunile de petrecere a timpului liber pentru toți locuitorii sectorului și 
nu numai. Lacul Morii este cel mai mare lac din București, cu o suprafață de 246 ha, fiind localizat la 
circa 6 km de centrul orașului, între: cartierul Crângași la est și sud-est, cartierul Giulești la nord și 
nord-est și satul Roșu (comuna Chiajna) la sud-vest, într-una din cele mai aglomerate zone din 
sector.   

Centralizând valoarea totală de investiție de 234.894.489 lei, TVA inclus, aferentă proiectelor 
de investiții care se doresc a fi implementate, corelată cu perioada necesară de implementare, se 
constată necesitatea extinderii perioadei de implementare a programului până în anul 2022.  

Având în vedere importanța acordată obiectivelor de investiții cuprinse în program, coroborat 
cu ritmul de implementare a graficelor de execuție lucrări, se depun toate eforturile necesare 
realizării acestor investiții într-o perioadă de timp cât mai scurtă, cu încadrarea in termenii estimați la 
momentul definirii programului.  

Faţă de cele mai sus menţionate, supun spre aprobare Consiliului Local Sector 6 proiectul de 
hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6                 
nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiţii în scopul regenerării 
urbane a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în perioada 2018 – 2020. 

             
 

PRIMAR, 
 

Ciprian Ciucu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 

99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiții în scopul 
regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului București, în perioada 2018 – 2020 

 
Sectorul 6 al Municipiului București dorește realizarea unui vast program de investiții în 

scopul regenerării urbane a teritoriului aflat în administrarea sa. Conform domeniului de activitate, 
acesta se va realiza prin intermediul Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 
6, instituția subordonată Consiliului Local Sector 6. A.D.P.D.U. Sector 6 asigură, în limita 
fondurilor bugetare aprobate:   

- întreținerea și curățenia spațiilor verzi aflate în administrarea sa; 
- amenajarea și reamenajarea spațiilor verzi, precum și plantarea materialului dendro-floricol; 
- efectuarea de reparații la rețeaua stradală aflată în administrarea Consilului Local al 

Sectorului 6;  
- lucrări de investiții;  
- realizarea de lucrări de reglementare a semnelor de circulație și desfășurarea normală a 

traficului rutier și pietonal (parcaje, semnalizare rutieră orizontală și verticală, calmatoare de 
viteză, de avertizare, etc.) cu avizul Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul Primăriei 
Municipiului București; 

- administrarea unităților locative din Cartierul ”Constantin Brâncuși” – Zonele A și C, 
precum și unitățile locative din Str. Dealul Țugulea nr. 27 bloc F7A tronson 1 și tronson 2 și 
bloc F7B tronson 2 și tronson 3. 

Obiectivele principale ale programului de regenerare urbană constau în: 

- protecția mediului și promovarea intervențiilor îndreptate spre crearea calității spațiilor 
urbane;  

- promovarea dezvoltării durabile ca element de identitate a Sectorului 6;  
- reducerea factorilor de degradare urbanistică și de mediu și de poluare atmosferică și 

acustică; 
- crearea și lărgirea dotării din spațiile publice și din spațiile verzi, accesibile, sigure și de 

calitate pentru toți locuitorii Sectorului 6.  

Realizarea acestui program de investiții va contribui la reducerea aportului negativ adus de 
aceste zone la imaginea generală a Sectorului 6, precum și la restabilirea ordinii în amenajarea 
urbană prin dezvoltarea spațiilor goale. Totodată, trebuie subliniat și impactul reabilitării spațiilor 
publice prin amenajarea de zone verzi asupra mediului înconjurator, corelat cu abordarea socială 
prin asigurarea unor spații de joacă pentru copii sau de recreere pentru persoanele vârstnice și restul 
populației.  

În acest sens, în anul 2018 au fost identificate zonele prioritare de intervenție, fiind 
individualizate un număr de 19 obiective de investiții, ce fac referire la: 

- lucrări de moderizare și reabilitare a amenajării peisagistice a parcurilor principale din raza 
Sectorului 6,  

- lucrări de modernizare a amenajării peisagistice a spațiilor verzi de-a lungul unor artere 
principale din raza Sectorului 6,  



- lucrări de reabilitare și modernizare a spațiilor verzi de-a lungul arterelor afectate de realizarea 
magistralei de metrou Drumul Taberei (după încheierea lucrărilor la magistrala de metrou din 
anul 2019), 

- lucrări de îmbunătățire a calității vieții în zonele rezidențiale prin modenizarea și amenajarea 
spațiilor verzi dintre blocurile de locuit din raza Sectorului 6, 

- lucrări de modernizare a intervențiilor propuse și nefinalizate în cadrul proiectelor realizate 
după documentații elaborate în urmă cu mai mult de 10 ani. 

Pornind de la necesitatea îmbunătățirii calității vieții omului, programul multianual dorește 
să promoveze elaborarea și implementarea de soluții eficiente în scopul revitalizării economice și 
sociale durabile a mediului urban. Astfel, programul presupune asigurarea cadrului favorabil 
recreării publice sau private în aer liber, îmbunătățirea și înfrumusețarea mediului antropic, cu 
influență pozitivă asupra stării psihice și fizice a cetățenilor. Efectele pozitive se traduc și prin 
reducerea poluării fizice și chimice a atmosferei, precum și reducerea poluării fonice create de 
transportul auto (în zonele intersecțiilor aglomerate, a arterelor principale).  

Până în prezent, prin acest program au fost implementate cu succes mai multe obiective de 
investiții de interes major pentru locuitorii sectorului respectiv: 

- înființarea unui nou parc – din Bd Timișoara nr. 10-12, cu o valoare de investiție de 
14.339.804 Lei (TVA inclus); 

- modernizarea și amenajarea peisagistică a trei parcuri – 9 Mai, Nicolae Filimon și Sfântul 
Andrei, cu o valoare totală de investiție de 13.562.321 Lei (TVA inclus); 

- amenajarea peisagistică a două mari bulevarde din sector – Iuliu Maniu și Timișoara, cu o 
valoare totală de investiție de 68.354.522 Lei (TVA inclus). 

Totdată, în diverse stadii de execuție sunt și lucrările de reamenajare și resistematizare 
integrată derulate în cadrul a 10 microzone din sector, cu o valoare totală de investiție de 
110.799.302 Lei (TVA inclus). Lucrări au vizat în principal amenajarea/ reabilitarea locurilor de 
parcare, a străzilor și aleilor secundare, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă din zona blocurilor de 
locuințe, a parcurilor și grădinilor de cartier, a sistemului public de iluminat. 

Programul a fost estimat inițial la valoarea de 150.000.000 lei și aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018, având o perioada de implementare estimată de 3 ani, 
respectiv 2018-2020. Programul a fost majorat ulterior la valoarea de 185.000.000 lei, prin 
Hotătârea Consiliului Local nr. 82 din data de 08.05.2020, pe măsură ce au fost identificate și 
întocmite documentații tehnico-economice pentru noi obiective de investiții publice de interes local.  

Totodată, pe parcursul derulării acestui program s-a constatat necesitatea includerii în 
program a unui nou obiectiv de interes major pentru locuitorii Sectorului 6, respectiv reamenajarea 
insulei Lacului Morii. Astfel, se urmărește transformarea zonei Lacul Morii într-o zonă modernă de 
agrement sporind astfel opțiunile de petrecere a timpului liber pentru toți locuitorii sectorului și nu 
numai.  

Lacul Morii este cel mai mare lac din București, cu o suprafață de 246 ha fiind localizat la 
circa 6 km de centrul orașului, între: cartierul Crângași la est și sud-est, cartierul Giulești la nord și 
nord-est și satul Roșu (comuna Chiajna) la sud-vest, într-una din cele mai aglomerate zone din 
sector. Obiectivele de investiții propuse vizează: 

- reintegrarea urbană și amenajarea promenadei ce are o lungime de 2.155 ml, prin extinderea 
suprafețelor de spații verzi și amenajarea unor spații de agrement (crearea de locuri de joacă 
pentru copii, zone pentru activități sportive în aer liber, amenajare peisagistică, sistem de 
supraveghere video, extinderea si modernizarea sistemului de iluminat etc.); 
Valoarea estimată de investiție pentru acest obiectiv este de 15.666.332,73 Lei, iar durata de 
implementarea este de 12 luni. 

- amenajare peisagistică Insula Lacul Morii – localizată în prelungirea digului și are o suprafață 
de 32.720 mp, propusă a fi amenajată având la bază conceptul de plajă în oras. Insula va fi 
împărțită în mai multe zone: zona de acces, zona de plajă (ce cuprinde și zona pentru 
șezlonguri, hamace, leagăne, foișor, mese de tenis, zonă labirint cu pereți de apă etc.), zona de 
sport (unde se vor amenaja terenuri de baschet, tenis si mini fotbal, precum și echipamente 
pentru gimnastica în aer liber) și zona de terase (două terase pe uscat plus o terasă extinsă pe 
ponton). 



Valoarea estimată de investiție pentru acest obiectiv este de 12.172.207,55 Lei, iar durata de 
implementarea este de 12 luni. 
 

Centralizând valoarea totală de investiție de 234.894.489 lei, TVA inclus, aferentă 
proiectelor de investiții care se doresc a fi implementate, corelat cu perioada necesară de 
implementare, se constată necesitatea extinderii perioadei de implementare a programului până în 
anul 2022. 

În acest context este necesara modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 99/24.05.2018, astfel: 
- redenumirea obiectivului „Amenajare spații verzi Faleza Est a lacului Morii între Splaiul 

Independenței și insula Lacul Morii” in concordanta cu documentatia tehnico-economica, 
titulatura noua „Amenajare peisagistică Lacul Morii”; 

- includerea în program a obiectivului de investiții „Alei pietonale, amenajare peisagistica 

pentru Insula Lacul Morii”; 
- extinderea perioadei de implementare până în 2022. 

 
Având în vedere importanța acordată obiectivelor de investiții cuprinse în program, 

coroborat cu ritmul de implementare a graficelor de execuție lucrări, se depun toate eforturile 
necesare realizării acestor investiții într-o perioadă de timp cât mai scurtă, cu încadrarea in 
termenele estimate la momentul definirii programului.  

Față de cele menționate mai sus, înaintăm spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local 
Sector 6, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 
6 nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiţii în scopul 
regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în perioada 2018 – 2020. 

 
 

DIRECTOR GENERAL, 
Maxim Ioan-Ovidiu 

 



ANEXĂ LA RAPORTUL DE SPECIALITATE 
 
Nr. 

Crt. 

Varianta existentă Varianta propusă Observaţii 

1. 
 

Hotărârea de Consiliu Local Sector 6 nr. 
99/24.05.2018 privind aprobarea 
Programului local multianual de investiţii în 
scopul regenerării urbane a  
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în 
perioada 2018 – 2020 

Proiect de Hotărâre pentru modificarea și 
completarea Hotărârii Consiliului Local 
Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind 
aprobarea Programului local multianual 
de investiţii în scopul regenerării urbane a 
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în 
perioada 2018 – 2022 
 

Art. 1: Titlul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 
99/24.05.2018 se modifică după cum urmează:  
”Hotărăre privind aprobarea Programului local multianual de 

investiţii în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti, în perioada 2018 – 2022.” 

Se propune prelungirea perioadei de implementare a programului 
până în 2022, în corelație cu perioada de implementare a 
obiectivelor de investiții propuse. 

2. Art. 1. Se aprobă Programul local 
multianual de investiții în scopul regenerării 
urbane a Sectorului 6 al Municipiului 
București, in perioada 2018 – 2020, 
conform Anexei 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.” 

Art. 1. Se aprobă Programul local 
multianual de investiții în scopul 
regenerării urbane a Sectorului 6 al 
Municipiului București, in perioada 2018 
– 2022, conform Anexei 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.” 

Art. II. Se aprobă modificarea Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local 
Sector 6 nr. 99/24.05.2018, cu modificările și completările ulterioare 
și va avea următorul conținut: 
”Art. 1. Se aprobă Programul local multianual de investiții în 
scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului București, 

în perioada 2018 – 2022, conform Anexei 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.” 

 

Se propune prelungirea perioadei de implementare a programului în 
corelație cu perioada de implementare a obiectivelor de investiții 
propuse. 

3. Anexa nr. 1 la Hotărârea de Consiliu Local 
Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind 
aprobarea Programului local multianual de 
investiţii în scopul regenerării urbane a 
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 
contine 19 obiective de investiții cuprinse în 
cadrul programului. 

Anexa nr. 1 la Hotărârea de Consiliu 
Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind 
aprobarea Programului local multianual 
de investiţii în scopul regenerării urbane a 
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 
contine 20 obiective de investiții cuprinse 
în cadrul programului. 

Art. III. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018, cu modificările și 
completările ulterioare, conform Anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotarâre. 
 

Anexa propusă contine 20 de obiective de investiții, fiind astfel 
necesare următoarele modificări: 
- redenumirea obiectivului „Amenajare spații verzi Faleza Est a 

lacului Morii între Splaiul Independenței și insula Lacul Morii” 
in concordanta cu documentatia tehnico-economica, titulatura 
noua „Amenajare peisagistică Lacul Morii”; 

- includerea în program a obiectivului de investiții „Alei 

pietonale, amenajare peisagistica pentru Insula Lacul Morii”; 
 

DIRECTOR GENERAL 

IOAN-OVIDIU MAXIM 


