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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate 
şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

“ LOC DE JOACĂ PENTRU CÂINI ȘI ANSAMBLU SKATEPARK BULEVARDUL 
TIMIȘOARA” 

 
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 11095/26.05.2021 al Administraţiei 
Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 şi Referatul de aprobare al Primarului 
Sectorului 6; 
 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului 
Local Sector 6; 

Ţinând cont de prevederile: 
- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 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. 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. Se aprobă documentaţia tehnică faza studiu de fezabilitate şi indicatorii 
tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “ LOC DE JOACĂ PENTRU CÂINI 
ŞI ANSAMBLU SKATEPARK BULEVARDUL TIMIŞOARA”, conform Anexelor nr. 1 și 
2 care fac 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. 

 
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 

 

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale prin care: “Documentaţiile tehnico-economice ale 
obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigura integral sau în completare 
din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi 
externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice 
locale, se aprobă de către autorităţile deliberative”. 

Scopul realizării acestei investiţii este ca pe termen scurt şi mediu să 
contribuie la îndeplinirea următoarelor obiective:  

 
 - Dezvoltarea durabilă a localității; 
 - Îmbunătățirea calității mediului înconjurător; 

- Încurajarea activităților sportive în aer liber. 
 
Luând în considerare prevederile art. 139 alin. (3) lit . a), precum şi cele ale 

art. 166 alin. (2) lit. k) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare, 
Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor                   
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “LOC DE JOACĂ PENTRU 
CÂINI ŞI ANSAMBLU SKATEPARK BULEVARDUL TIMIŞOARA”. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind aprobarea documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

“ LOC DE JOACĂ PENTRU CÂINI ȘI ANSAMBLU SKATEPARK BULEVARDUL TIMIȘOARA” 
 

 
 
Terenul pe care se propun lucrarile face parte din categoria domeniului public al Municipiul 

Bucureşti administrat de Sectorul 6 al Municipiului București prin A.D.P.D.U. Sector 6, conform 
H.C.G.M.B. nr. 113/ 1998, fiind situat la intersecția arterelor de circulație B-dul Timișoara cu Str. 
Leaota. 

Ȋn prezent acest teren este neamenajat si insalubru, creeand un disconfort cetăţenilor care 
tranzitează zona. 

Investiția care se dorește a fi realizată are ca scop principal reamenajarea zonei și crearea unor 
oportunități de relaxare pentru tinerii practicanti de sporturi individuale, precum si pentru iubitorii de 
animale de companie – in speță câini. 

Valoarea totală a devizului general estimativ al investitiei este : 
- 887.269,90 lei fară TVA 
- 1.055.851,18 lei cu TVA 

           Pentru amenajarea acestui obiectiv, proiectul propune următoarele : 
 

- Amenajarea unei platforme din beton; 

- Amenajarea de spații verzi și plantarea de copaci; 

- Montare mobilier urban – bănci de odihnă și coșuri de gunoi; 

- Împrejmuirea terenului; 

- Montarea de echipamente prefabricate pentru skatepark; 

- Montarea de echipamente de joacă pentru câini; 

- Montarea de suporti pentru biciclete; 
 
Documentația Tehnică cuprinde elementele din Anexa 4 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, 

actualizată, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 

Durata de realizare a investiției : 9 luni (3 luni – proiectare + H.C.L.aprobare indicatori tehnico-
economici și 6 luni execuție) 

Indicatorii tehnico-economici sunt conformi cu devizul general al investiției ȋntocmit ȋn 
conformitate cu prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016. 



Din punct de vedere Tehnic, sunt incidente prevederile art. 5 și art. 7 și anexa nr. 4 din Hotărârea 
Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 

Din punct de vedere juridic, raportat la dispozitiile art. 7 lit. a)-d) și ale art. 12 din Legea nr. 
24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităţilor şi coroborate 
cu dispozițiile art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, proiectul ȋndeplinește condițiile legale. 

Din punct de vedere economic, raportat la dispozitiile art. 44, alin.(1) din Legea nr. 273/2006, 
privind finanțele publice locale, proiectul ȋndeplinește condițiile legale. 

 
La nivelul sectorului 6 există o cerere mare din partea cetăţenilor pentru amenajarea de spaţii 

pentru petrecerea timpului liber împreună cu animalele de companie.  
Parcurile pentru câini pot acționa ca un loc de întâlnire pentru stăpânii animalelor de companie. 

Ei își aduc animalele de companie în parc pentru a se plimba, juca și pentru a „socializa” cu alte 
animale de companie. În timp ce câinii se joacă, membrii comunității sunt mai predispuși să formeze 
relații, să participe la conversații și să schimbe informații ale comunității, cum ar fi evenimente, 
informații despre sănătatea lor sau opțiuni de medici veterinari la care pot apela. 
 

Skate park-urile oferă un loc potrivit pentru copiii care nu sunt de obicei interesați de sporturile 
de echipă tradiționale. Pot reprezenta un loc în care ei se pot exprima într-un mod individual, personal, 
sănătos și atletic. Contrar credinței populare sau mai bine zis neinformării, există multe beneficii pe care 
un skate park le-ar aduce comunității. Skate parkul reprezintă o zonă pentru recreere sigură pentru 
tineri, promovează exercițiile fizice și de sănătate mintală; sunt eficiente din punct de vedere al 
costurilor și pot adăuga frumusețe estetică unei zone. 

Skatingul oferă de asemenea, o alternativă interesantă la sporturile de echipă și ajută nu numai la 
dezvoltarea ci și la îmbunătățirea abilităților motorii și echilibrului uman. 

Skatingul transmite adolescenților mesajul că sunt acceptați și apreciați ca membri ai 
comunității. Acest lucru se realizează oferindu-le un loc de a-și practica hobby-ul și un loc creativ în 
care li se permite să se exprime în felul lor. 

Un beneficiu final al construirii unui skatepark în comunitate este îmbunătățirea sau frumusețea 
estetică pe care o aduce. Dacă se dorește reconstruirea unei zone neamenajete a orașului, un skatepark 
este soluția perfectă. 
 

Având în vedere cele expuse anterior, înaintăm spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al 
Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate şi 
a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ LOC DE JOACĂ PENTRU CÂINI ȘI 
ANSAMBLU SKATEPARK BULEVARDUL TIMIȘOARA”. 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL 
IOAN-OVIDIU MAXIM 

 


