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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor  

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  
“ AMENAJARE PARCARE LA SOL ALEEA PARVA, ZONA BLOCURILOR DE 

LOCUINŢE COLECTIVE D17, D18, SECTOR 6, BUCUREŞTI” 

 
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 11980/07.06.2021 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 “ AMENAJARE PARCARE LA SOL 

ALEEA PARVA, ZONA BLOCURILOR DE LOCUINŢE COLECTIVE D17, D18,               

SECTOR 6, BUCUREŞTI”, 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 

 

La nivelul Sectorului 6 se înregistrează necesitatea creşterii capacităţii de preluare a 
traficului, a îmbunătăţirii condiţiilor de deplasare a vehiculelor, cât şi creşterea gradului de 
siguranţă a participanţilor la trafic, astfel că se impune luarea unor măsuri necesare asigurării 
celor mai sus enunţate. 

În prezent, amplasamentul studiat este ocupat de o serie de garaje prefabricate, ce 
urmează a fi desfiinţate în vederea amenajării de noi locuri de parcare. Scopul realizării acestei 
investiţii este ca pe termen scurt şi mediu să contribuie la îndeplinirea următoarelor obiective:  

- Dezvoltarea durabilă a localităţii; 

- Asigurarea de locuri de parcare de reşedinţă. 

Ţinând cont de 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 asigură 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”. 

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 “ AMENAJARE PARCARE LA 

SOL ALEEA PARVA, ZONA BLOCURILOR DE LOCUINŢE COLECTIVE D17, D18, 

SECTOR 6, BUCUREŞTI”. 

 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
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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; 

facebook.com/PrimariaSectorului6 
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                                               COD OPERATOR BAZA DATE CARACTER PERSONAL 5125/11535 SI 13330 

                                                                                                                                                       
RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii “ AMENAJARE PARCARE LA SOL ALEEA PARVA, ZONA BLOCURILOR DE 

LOCUINŢE COLECTIVE D17, D18, SECTOR 6, BUCUREŞTI” 

 
Crearea unei infrastructuri rutiere sigure este una din condiţiile fundamentale ale siguranţei rutiere. În 

recomandările Comisiei Globale pentru Siguranţă Rutieră cu privire la Rezoluţia Adunării Generale a Naţiunilor Unite 
care proclamă „Decada de Acţiune pentru Siguranţă Rutieră 2021 – 2030” este menţionat ca principiu pentru statele în 
curs de dezvoltare, ca 10% din valoarea tuturor proiectelor de infrastructură rutieră să fie dedicate siguranţei rutiere, 
fiind demonstrat faptul că investiţiile în siguranţa infrastructurii aduc rezultate rapide în reducerea numărului şi 
gravităţii accidentelor rutiere. În România se manifestă plenar nevoia stringentă a asigurării fondurilor pentru 
întreţinerea, repararea, modernizarea şi construcţia unei infrastructuri sigure atat la nivel national cat si local, dar şi 
identificarea de noi surse financiare, care să asigure componenta locală a costurilor pentru realizarea obiectivelor 
enunţate. 

Investiţia propusă este în concordanţă cu “Strategia de dezvoltare a Sectorului 6 Bucureşti” şi scopul realizării 
acestei investiţii este că pe termen scurt şi mediu să contribuie la îndeplinirea următoarelor obiective:  

- Dezvoltarea durabilă a localităţii; 
- Asigurarea de locuri de parcare de reşedinţă. 
 
 Lucrările propuse constau în: 

- Săpături manuale şi mecanizate; 
- Pregătirea patului de fundare; 
- Umpluturi cu agregate naturale cilindrate compactate cu rol de funație; 
- Montare de borduri; 
- Aşternere strat de fundaţie din beton de ciment C20/25; 
- Montare geogril antifisură; 
- Executarea de marcaje rutiere si montarea de indicatoare de circulatie; 
- Amenajarea spatiului verde adiacent prin insamantare cu seminte de gazon; 
- Plantare 15 arbori Quercus sp. 

Impactul social al proiectului este unul crescut, lucrările având efect imediat pentru locuitorii din zonă, 
respectiv pentru persoanele care domiciliază în zonă, prin efectele imediate ale proiectului, respectiv reducerea poluării 
şi îmbunătăţirea condiţiilor de trafic auto şi pietonal. 

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 “ AMENAJARE PARCARE LA SOL ALEEA PARVA, ZONA 

BLOCURILOR DE LOCUINŢE COLECTIVE D17, D18, SECTOR 6, BUCUREŞTI”. 

 
DIRECTOR GENERAL 

IOAN-OVIDIU MAXIM 
 


