
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                          PROIECT  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6                      
Nr.: 205/06.04.2021  

   
HOTĂRÂRE  

pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza de Proiect Tehnic de execuție 
pentru obiectivul de investiții ”Amenajare peisagistică Lacul Morii”, aprobați prin               

H.C.L. Sector 6  nr. 100/28.03.2019 
 

  
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5763/07.04.2021 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 și 6 ale Consiliului Local Sector 6; 
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector nr. 100/28.03.2019 privind 

aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții                  
”Studiu de Fezabilitate și cantități – alei pietonale, amenajări peisagistice pentru zona de 
promenadă Lacul Morii”; 

În conformitate cu prevederile:  
- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
- Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

republicată, 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;   

În temeiul prevederilor 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. (1) Se actualizează indicatorii tehnico-economici la faza de Proiect Tehnic de 
execuție pentru obiectivul de investiții ”Amenajare peisagistică Lacul Morii” din Sectorul 6 
al Municipiului București. 
 (2) Indicatorii tehnico-economici menționați la alin. (1) se regăsesc în Anexa 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. 
 
PREȘEDINTE DE  ȘEDINȚĂ,                                              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 

 

 

  Dezvoltarea urbană integrată a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 
constituie un deziderat al administraţiei publice locale. În acest sens au fost 
stabilite principalele priorităţi pe care autoritatea locală a Sectorului 6 şi le-a 
propus a le realiza în următoarea perioadă.  

Reintegrarea urbană și reamenajarea promenadei Lacului Morii cu o 
lungime de 2.155 ml, prin extinderea suprafețelor de spații verzi și amenajarea 
unor spații de agrement, reprezintă în continuare o prioritate pentru autoritatea 
locală. Acest proiect, vizează reintegrarea zonei în circuitul de agrement destinat 
locuitorilor din cartierele din apropiere (Crângași, Giulești, Militari), localizate 
într-una din cele mai aglomerate zone din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti. 

Urmare a întocmirii proiectului tehnic s-a constat necesitatea actualizării 
documentației tehnico-economice, valoarea totală de investiție fiind de              
15.666.332,73 Lei TVA inclus, iar durata de execuție a lucrărilor este de 9 luni.  

Având în vedere cele menţionate, supun spre dezbatere şi aprobare, 
Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre pentru actualizarea 
indicatorilor tehnico-economici la faza de Proiect Tehnic de execuție pentru 
obiectivul de investiții ”Amenajare peisagistică Lacul Morii”, aprobaţi prin          
H.C.L. Sector 6  nr. 100/28.03.2019. 

 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

Una dintre priorităţile Primăriei Sectorului 6 este reabilitarea infrastructurii la 
nivelul întregului sector. Expansiunea urbană din ultimii ani, determinată de creşterea 
fondului de locuinţe din partea de vest a sectorului 6, corelată cu o creştere notabilă a 
populaţiei în aceste zone, au alterat echilibrele naturale şi raporturile între “spaţiu” şi 
cetăţeni.  

În acest context, reintegrarea urbană și reamanajarea promenadei Lacului Morii cu 
o lungime de 2.155 ml, prin extinderea suprafețelor de spații verzi și amenajarea unor 
spații de agrement, reprezintă în continuare un deziderat pentru autoritatea locală. 

Acest proiect, vizează reamenajarea și resistematizarea și implică: 
- amenajarea aleii de promenadă ce va avea 4,8 m lățime și o suprafață totală de 10.344 

mp, 
- balustrade metalice de-a lungul promenadei, 18 pergole din lemn cu băncuțe, 32 bănci cu 

spătar, 4 grupuri de bănci tip șezlong a cca 50 m lungime, sistem de supraveghere video 
dotat și cu dispozitiv de contorizare al persoanelor care circulă pe baraj,    

- 2 scări mari pentru acces persoane cu dizabilități și 4 scări mici (2 pe amplasamentul 
celor existente si 2 pe amplasamente noi), 

- iluminat ornamental cu corpuri de iluminat de tip LED la partea superioară a barajului 
pentru zone de promenadă și la baza talazului pentru a scoate în evidență lucrările de 
amenajare a spațiilor verzi, 

- crearea unei benzi de alergare pe toată lungimea barajului, dedicată exclusiv alergării, cu 
o suprafață de 4.741 mp. 

Urmare a actualizării documentației tehnico-economice la faza proiect tehnic de 
execuție, valoarea totală de investiție devine 15.666.332,73 Lei, TVA inclus, din care 
C+M este de 15.174.036,63 Lei, TVA inclus. Durata de execuție a lucrărilor este de 9 
luni.  

Având în vedere cele expuse anterior, înaintăm spre dezbatere şi aprobare 
Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor 
tehnico-economici la faza de Proiect Tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții 
”Amenajare peisagistică Lacul Morii”, aprobaţi prin H.C.L. Sector 6 nr.100/28.03.2019. 
 
 

DIRECTOR GENERAL 
Maxim Ioan-Ovidiu 


