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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentației tehnico-economice cu indicatorii                       

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare sistem rutier 
drumul VALEA LARGĂ” 

 
 
 Ţinând seama de Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5548/05.08.2021 al Direcţiei 
Generale Investiţii Publice;  
 Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local 
Sector 6; 
 În conformitate cu prevederile:  
 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 Legii nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 
privind calitatea în construcții; 
 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2)  lit. k),                   
art. 196 alin. (1) lit. a)  şi art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 Consiliul Local Sector 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică cu indicatorii                
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare sistem rutier,               
Drumul Valea Largă”, prezentaţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii Publice şi 
Direcţia Economică, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 
competenţelor. 
           (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 
competenţelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6. 
 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                 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 

 
 
 
 Direcția Generală Investiții Publice propune refacerea infrastructurii pe raza 

sectorului, contribuind astfel la îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale cetăţenilor. 

Prin dezvoltarea infrastructurii de transport rutiere în zona administrativ 

teritorială a Sectorului 6 de-a lungul tramei stradale propuse se creează premizele 

unor noi oportunități pentru cetăţeni, agenți economici și comunităţi locale. 

De asemenea se realizează legături între centrul administrativ municipal și 

regiunile periferice, dar și interconectabilitatea axelor de transport. 

          În consecinţă, supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al 

Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației                   

tehnico-economice cu indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţii „Reabilitare sistem rutier drumul VALEA LARGĂ”. 

 

 
 
 

PRIMAR, 
 

Ciprian Ciucu 
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DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII 
Nr. 5548/05.08.2021 

                                           RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 
Necesitatea aprobării acestui obiectiv porneşte de la preocuparea de a asigura o dezvoltare 

durabilă a comunităţilor locale ale Sectorului 6. 
Traficul aglomerat de pe arterele rutiere precum Prelungirea Ghencea şi Valea Oltului creeaza 

dificultăţi atât pentru conducătorii auto cât şi pentru cetăţenii care locuiesc de-a lungul acestor artere şi 
în zonele adiacente. 

De asemenea dezvoltările imobiliare realizate în ultimii ani în zona Drumul Valea Doftanei – 
Cartierul ANL Brancusi – Drum Valea Cricovului – Drum Valea Furcii au dus la creşterea semnificativă 
a numărului de locuitori în acest areal al sectorului 6. 

Aceste fenomene reclamă o intervenţie cât mai rapidă a Primăriei Sectorului 6 pentru 
imbunătăţirea condiţiilor de trafic din această zonă, atât prin construcţia unor noi artere de circulatie, 
cât şi prin modernizarea celor existente. 

Reabilitarea sistemului rutier de pe strada Valea Largă este primul proiect major care 
corespunde acestor imperative de dezvoltare urbană. 

Pentru realizarea proiectului de reabilitare sistem rutier al străzii Drumul Valea Largă au fost 
respectate prevederile PUZ sector 6.  

Lăţimile părţii carosabile şi a trotuarelor prevăzute în PUZ sunt mai mari decât cele existente 
în amplasament, motiv pentru care vor fi necesare măsuri de expropiere a suprafeţelor necesare.. 

Astfel, pentru realizarea lucrării de utilitate publică “Reabilitare sistem rutier Drumul Valea 
Largă”, este necesară expropierea suprafeţei de 45.801 mp teren proprietate privată,  acestea fiind situate 
pe teritoriul administrativ al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. 

Menţionez că evaluarea preliminară a expropierilor, intocmită de expertul autorizat 
A.N.E.V.A.R este cuprinsă in Devizul General privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului 
“Reabilitare sistem rutier Drumul Valea Largă, la capitolul 1, art. 1.1 – Obţinerea terenului. 

Lungimea străzii este de 1.495 ml iar suprafaţa totală a terenului ocupat de stradă este alcatuită 
din: 

suprafaţă parte carosabilă - 25.235 mp,  
suprafaţă trotuare - 8.758,64 mp,  
suprafata pistei de biciclete – 5980 mp 
suprafaţă a spaţiului verde – 9720mp, situată între partea carosabilă şi pista de biciclete pe 

ambele sensuri, precum şi între pista de biciclete şi trotuar. 
 Având în vedere cele expuse anterior, solicităm Consiliului Local al Sectorului 6, dezbaterea 
proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice cu indicatorii                       
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare sistem rutier drumul VALEA LARGĂ”. 

         
 

DIRECTOR GENERAL, 
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