
 
 MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                                                  PROIECT                           
 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
 Nr. 415/24.06.2021 
 

HOTĂRÂRE 
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 40/2021 și aprobarea elaborării 

documentaţiilor tehnico-economice, aferente obiectivului de de investiţii "Extinderea şi 
modernizarea străzii Liniei, refacerea sistemului rutier şi amenajarea unor zone pietonale de 
promenadă şi de agrement" pe terenurile limitrofe străzii Liniei, sector 6, având numerele 

cadastrale 210016, 210017, 210018, 210019, 210020, 210021, identificate conform planului 
Anexă, în vederea exproprierii 

 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 62/17.06.2021 al Direcţiei Tehnice din 

cadrul Direcţiei Generale Arhitect Şef și Planificare Teritorială și Referatul de aprobare al 
Primarului Sectorului 6; 

Tinând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al Sectorului 6; 
Luând în considerare prevederile: 

-  Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară 
realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- H.G. nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a                     
Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară 
realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, 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. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) şi art. 166 alin. (2) lit. g), 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6 
HOTĂRĂŞTE:     

    
 Art. 1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 40/2021 
privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul 
Local al Sectorului 6 să achiziţioneze, pentru şi în numele Municipiului Bucureşti, terenurile 
limitrofe străzii Liniei, sector 6. 
 Art. 2. (1) Se aprobă elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, aferente 
obiectivului de de investiţii "Extinderea şi modernizarea străzii Liniei, refacerea sistemului rutier 
şi amenajarea unor zone pietonale de promenadă şi de agrement" pe terenurile limitrofe străzii 
Liniei, sector 6, având numerele cadastrale 210016, 210017, 210018, 210019, 210020, 210021, 
identificate conform planului Anexă, în vederea exproprierii. 
          (2) Finanţarea investiţiei se va realiza din bugetul propriu al Consiliului Local Sector 6, 
sau după caz, prin asociere. 
 Art. 3.  (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,                             
                                                                                                  
 
Nr.:                                                                                                  Demirel Spiridon                                            
Data:  
        



_________________________________________________________________________________ 
Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro;  e-mail: prim6@primarie6.ro; 
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                                            REFERAT DE APROBARE 

 

Strada Liniei şi terenurile aferente acesteia constituie o zonă destructurată, 

degradată şi nefuncţională, situată în cartierul Militari din sectorul 6, un cartier care se 

află într-o continuă dinamică sub influenţele dezvoltării economice, sociale, pe fondul 

presiunilor imobiliare în creştere. 

Exproprierea terenurilor având numerele cadastrale 210016, 210017, 210018, 

210019, 210020, 210021, identificate conform planului Anexă, limitrofe străzii Liniei, 

va pemite demararea unui amplu proiect de investiţii care urmăreşte să valorifice 

potenţialul zonei prin extinderea şi modernizarea străzii Liniei, refacerea sistemului 

rutier, şi prin amenajarea unor zone pietonale de promenadă şi de agrement, în 

beneficiul locuitorilor sectorului 6 şi nu numai. 

 Ținând cont de prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză 
de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi 
local, cu modificările şi completările ulterioare și ale 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, supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local Sector 6, 
prezentul  proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 
6 nr. 40/2021 și aprobarea elaborării documentaţiilor tehnico-economice, aferente 
obiectivului de de investiţii "Extinderea şi modernizarea străzii Liniei, refacerea 
sistemului rutier şi amenajarea unor zone pietonale de promenadă şi de agrement" pe 

terenurile limitrofe străzii Liniei, sector 6, având numerele cadastrale 210016, 210017, 
210018, 210019, 210020, 210021, identificate conform planului Anexă, în vederea 
exproprierii. 

 

 

PRIMAR, 

 

                               Ciprian Ciucu 

 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia Generală Arhitect Şef şi Planificare Teritorială 

    DIRECŢIA TEHNICĂ                                                                                                     
                                                                                                                                                Nr. 62 /17.06.2021 
                                                                                                                                                 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 
Strada Liniei şi terenurile aferente acesteia constituie o zonă destructurată, degradată şi nefuncţională, 

situată în cartierul Militari din sectorul 6, un cartier care se află într-o continuă dinamică sub influenţele 
dezvoltării economice, sociale, pe fondul presiunilor imobiliare în creştere. 

Pentru realizarea unor obiective moderne, funcţionale care să compenseze efectele negative ale 
dezvoltării imobiliare şi socio-economice asupra spaţiului urban, este necesară realizarea unui amplu proiect 
de investiţii care să urmărească valorificarea potenţialului de care dispune această zonă, prin extinderea şi 
modernizarea străzii Liniei, refacerea sistemului rutier, şi amenajarea unor zone pietonale de promenadă şi de 
agrement. 

Întrucât demersurile întreprinse de către Sectorul 6 în vederea achiziţionării acestor terenuri, în 
numele şi pentru Municipiul Bucureşti nu s-au putut finaliza deoarece nu a fost întrunit acordul tuturor 
proprietarilor, pentru materializarea acestui proiect, Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti va elabora 
documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivului de investiţii "Extinderea şi modernizarea străzii 
Liniei, refacerea sistemului rutier, şi amenajarea unor zone pietonale de promenadă şi de agrement" pe 
terenurile proprietate privată limitrofe străzii Liniei, sector 6, având numerele cadastrale 210016, 210017, 
210018, 210019, 210020, 210021, identificate conform planului Anexă, în conformitate cu prevederile 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. 

Ulterior, Municipiul Bucureşti urmează să aprobe, prin Hotărâre a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor (terenuri) având numerele 
cadastrale 210016, 210017, 210018, 210019, 210020, 210021, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării de obiective de interes 
naţional, judeţean şi local cu modificările şi completările ulterioare şi să transmită aceste terenuri în 
administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în vederea realizării proiectului, din bugetul propriu al 
Consiliului Local Sector 6, sau după caz, prin asociere. 
           Drept urmare, în conformitate cu art. 136, alin. (3), lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, considerăm necesară şi oportună adoptarea  
prezentului proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 40/2021 și 
aprobarea elaborării documentaţiilor tehnico-economice, aferente obiectivului de de investiţii "Extinderea şi 
modernizarea străzii Liniei, refacerea sistemului rutier şi amenajarea unor zone pietonale de promenadă şi de 
agrement" pe terenurile limitrofe străzii Liniei, sector 6, având numerele cadastrale 210016, 210017, 210018, 
210019, 210020, 210021, identificate conform planului Anexă, în vederea exproprierii. 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

 
                                               Stela-Elena Tomoea 




