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HOTĂRÂRE 
privind avizarea Programului integrat de dezvoltare urbană a sectorului 6 al municipiului 
București 2021-2030, solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti să aprobe 

Programul integrat de dezvoltare urbană a sectorului 6 al municipiului București 2021-2030 
și revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 286/11.12.2018 

 
 

Având în vedere Raportul de specialitate cu nr. 3/16.06.2021 întocmit de 
Administratorul Public al Sectorului 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6; 
 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local 
Sector 6; 

Ținând cont de Dispoziția Primarului Sectorului 6 nr. 493/04.03.2021 privind 
constituirea grupului de lucru privind elaborarea Programului integrat de dezvoltare urbană a 
sectorului 6 al municipiului București 2021-2030; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. c) și alin. (3) din Ordonanța 
de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se avizează Programul integrat de dezvoltare urbană a sectorului 6 al 
municipiului București 2021-2030, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti să aprobe Programul 
integrat de dezvoltare urbană a sectorului 6 al municipiului București 2021-2030. 

Art. 3. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 286/11.12.2018 
privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul 
Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea elaborării Strategiei locale integrată de dezvoltare 
durabilă a Sectorului 6, București. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi direcțiile și instituțiile publice implicate 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, 
                                                       
                                                                                
                                                                                                    Demirel Spiridon    
 
Nr.:  
Data:  



 
 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 Autoritatea publică locală sector 6 pune accent pe necesitatea utilizării unor documente 
programatice cu caracter strategic care să ghideze dezvoltarea pe termen mediu și lung a Sectorului 6 
al Municipiului București. 

De aceea, este evident necesar un program de dezvoltare urbană care să reflecte viziunea, 
obiectivele strategice, direcțiile și prioritățile pentru Sectorul 6. Elaborarea acestui document de 
planificare strategică demarat în anul 2018, a fost întrerupt și reluat sub mandatul meu, beneficiind de 
actualizări atât ale secțiunilor de analiză și diagnostic, cât și cele dedicate stabilirii obiectivelor, 
priorităților și direcțiilor de acțiune. De asemenea, documentul este în strânsă corelație cu Strategia 
Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului București 2050 aflată în proces de validare la nivelul 
Primăriei Municipiului București și a Consiliului General al Municipiului București.  

De aceea, documentul prezintă viziunea programării pentru orizontul de timp 2021-2030, 
pentru atingerea căreia au fost identificate, cu implicarea specialiștilor din cadrul a mai multor direcții 
ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6, cinci priorități strategice, materializate într-un 
portofoliu de proiecte: 

 creștere inteligentă și competitivă; 

 dezvoltare socială performantă și incluzivă; 

 accesibilitate și mobilitate; 

 mediu curat, regenerare urbană și locuire de calitate; 

 guvernare locală inteligentă. 
 

În esență, acest tip de program integrat de dezvoltare urbană clarifică pe termen mediu și lung 
care sunt direcțiile și domeniile spre care se orientează efortul de dezvoltare al comunității. 
 Prezentul document este un document de planificare strategică în vederea dezvoltării urbane 
durabile a Sectorului 6. 

Aplicând prevederile art. 166 alin. (2) lit. c) și ale alin. (3) din Ordonanța de Urgență                        
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere 
cele enumerate mai sus, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, prezentul 
proiect de hotărâre privind avizarea “Programului integrat de dezvoltare urbană a sectorului 6 al 
municipiului București 2021-2030”, solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti să aprobe 
„Programul integrat de dezvoltare urbană a sectorului 6 al municipiului București 2021-2030” și 
revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6          nr. 286/11.12.2018. 

 
PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 
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Nr. 3/16.06.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Consiliul Local al Sectorului 6 a demarat un proces de planificare strategică a dezvoltării 
subdiviziunii în anul 2018, motiv pentru care a solicitat prin HCL nr. 286/11.12.2018 Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti împuternicirea în vederea elaborării Strategiei locale integrate 
de dezvoltare durabilă a Sectorului 6.  La rândul ei, Primăria Municipiului București a transmis, 
prin adresa nr. 27/1690046/05.02.2019, înregistrată la Sectorul 6 al Municipiului București cu 
nr. 4696/06.02.2019, că la nivelul Municipiului București a fost aprobat  un Acord de prestări 
servicii de asistență tehnică privind Programul de dezvoltare Urbană a Municipiului București și 
Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (HCGMB nr. 854/12.12.2018). În 
cadrul acestui acord, Componența 1 o reprezintă elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare 
Urbană (SIDU) a Municipiului București, planificarea și administrarea investițiilor de capital. 
Astfel, conform HCGMB nr. 854/12.12.2018, Primăria Municipiului București, prin Direcția 
Generală Situații de Urgență, Statistici și Strategii-Direcția Statistici și Strategii a considerat că 
împuternicirea trebuie acordată în vederea realizării/efectuării studiilor, prognozelor și 
programelor de către sectoarele Municipiului București iar ulterior aceste studii, prognoze și 
programe de dezvoltare avizate în prealabil de către Consiliul Local de Sector, vor fi transmise 
spre aprobarea CGMB, singura autoritate deliberativă a Municipiului București care „aprobă 
strategiile”. 
Prin urmare, în anul 2019, a fost solicitată schimbarea denumirii din „Strategia locală integrată 
de dezvoltare durabilă a Sectorului 6” în „Program de dezvoltare economico-socială a Sectorului 
6 al Municipiului București”. Aici întreg demersul de planificare strategică s-a oprit, întrucât 
Consiliul Local al Sectorului 6 (din mandatul 2016-2020) nu a întreprins demersurile necesare în 
vederea pregătirii unui nou proiect de hotărâre prin care să fie solicitat acordul Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască 
în vederea elaborării „Programului de dezvoltare economico-socială a Sectorului 6 al 
Municipiului București”. 
Pe de altă parte, planificarea strategică și procesul ulterior de implementare și monitorizare a 
planurilor de acțiune sunt componente esențiale nu doar în procesul de dezvoltare a Sectorului 6, 
dar și în accesarea unor surse de finanțare nerambursabilă și rambursabilă din programe precum 
PNRR, POR, dar și altele. În acest context, Primăria Sectorului 6 a identificat ca prioritate 
dezvoltarea „Programului integrat de dezvoltare urbană a sectorului 6 al municipiului 

București, 2021-2030” prin actualizarea datelor existente în documentele de planificare 
strategică. 
Astfel, conform Dispoziției nr.  493/04.03.2021, la nivelul Primăriei Sectorului 6 a fost 
constituit un grup de lucru compus din reprezentanți ai direcțiilor prioritare necesare dezvoltării 
Sectorului 6 care au actualizat și elaborat „Programul integrat de dezvoltare urbană a sectorului 

6 al municipiului București 2021-2030 (PIDU)”. 
În vederea dezvoltării PIDU și pentru a avea o o viziune mai clară, cu obiective măsurabile, cu 
proiecte concrete au fost parcurse următoarele etape: 
-Documentarea, prin consultare atât a documentelor publice în domeniu, cât și a celor din 
literatura de specialitate, a strategiilor dezvoltate în domeniile economic, social, mediu, creștere 
inteligentă, etc, a documentelor europene, naționale, regionale, locale.  
-Organizarea de întâlniri de lucru cu echipa de proiect și cu alte persoane cu atribuții în 
domeniile analizate; 
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 -Actualizarea datelor prin includerea unor informații din analizele efectuate de echipa 
Băncii Mondiale, analize ce pot fi consultate pe site-ul www.estibucuresti.org.    

 Reiterez, în final, faptul că PIDU reprezintă unul dintre pașii importanți care susțin 
procesele de dezvoltare locală, contribuind semnificativ la creșterea absorbției fondurilor 
europene nerambursabile, a capacității instituționale, la transparența actului de guvernare locală, 
la îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor și, implicit, va îmbunătăți șansele unei creșteri 
economice și sociale durabile, inteligente și incluzive. 

Având în vedere cele enumerate mai sus, înaintez Consiliului Local al Sectorului 6 
prezentul proiect de hotărâre privind avizarea „Programului integrat de dezvoltare urbană a 

sectorului 6 al municipiului București 2021-2030”, solicitarea Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti să aprobe „Programul integrat de dezvoltare urbană a sectorului 6 al 

municipiului București 2021-2030” și revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 
286/11.12.2018. 

 

 

Administrator Public 

Paul Moldovan  
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