
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                    PROIECT  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6                      
Nr. 514/03.08.2021  

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii  

“ AMENAJARE PROMENADĂ STADION STEAUA” 

 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de fundamentare                      
nr. 16877/03.08.2021 a Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 și 
Raportul de specialitate nr. 5809/17.08.2021 al Direcției Generale de Investiții Publice               
din cadrul aparatului de specialitate 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; 
- H.C.G.M.B. nr. 144/02.06.2021 privind declararea ca bun aparţinând domeniului public al 
Municipiului Bucureşti a imobilului-teren situat în bulevardul Ghencea nr. 45B, sector 6 şi darea 
în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în vederea derulării unor lucrări de 
amenajare/reamenajare urbanistică; 
- Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 48/30.03.2021 privind solicitarea către                      
Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite în administrarea Consiliului Local 
Sector 6, prin Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, a terenului situat 
în faţa Stadionului Ghencea (în faţa imobilului cu numărul cadastral 228562 şi număr poştal 45B 
pe B-dul Ghencea, sector 6, având ca vecinătăţi imobilele cu numerele cadastrale 201018, 
228562, 238192), în vederea derulării unor lucrări de amenajare/reamenajare urbană; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. k), art. 196 alin. (1) lit. a) și                
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 indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 
“AMENAJARE PROMENADĂ STADION STEAUA”, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 
Sector 6 și Direcția Generală de Investiții Publice 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”. 

Pentru asigurarea obiectivelor esențiale pentru comunitate constând în reabilitarea 
infrastructurii de bază, furnizarea de servicii publice continue și de calitate către populație, 
asigurarea confortului urban, respectarea standardelor europene privind conservarea și protecția 
mediului înconjurător, precum și pentru o mai bună și continuă înfrumusețare a Sectorului 6 al 
Municipiului Bucureşti se impune derularea de lucrări de amenajare/reamenajare urbanistică.  

Luând în considerare prevederilor 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 supun spre aprobare Consiliului Local al 

Sectorului 6 proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului 

de investiţii “AMENAJARE PROMENADĂ STADION STEAUA”. 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
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Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro;  e-mail: prim6@primarie6.ro; 
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DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII 
Nr: 5809 / 17.08.2021 

 
 
 
 
 

                                            RAPORT  DE  SPECIALITATE 

 
 

Terenul pe care se propun lucrările face parte din categoria domeniului public al 
Municipiul Bucureşti administrat de Consiliul Local Sector 6 al Municipiului București, 
conform: 

- H.C.G.M.B. nr.144/02.06.2021 privind declararea ca bun aparţinând domeniului 
public al Municipiului Bucureşti a imobilului-teren situat în bulevardul Ghencea nr.45B, 
sector 6 şi darea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în vederea derulării 
unor lucrări de amenajare/reamenajare urbanistică; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr.48/30.03.2021 privind solicitarea către 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite în administrarea Consiliului 
Local Sector 6, prin Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 a 
terenului situat în faţa Stadionului Ghencea (în faţa imobilului cu numărul cadastral 
228562 şi număr poştal 45B pe B-dul Ghencea, sector 6, având ca vecinătăţi imobilele cu 
numerele cadastrale 201018, 228562, 238192), în vederea derulării unor lucrări de 
amenajare/reamenajare urbană. 

Ȋn prezent acest teren este neamenajat. 
Investiția care se dorește a fi realizată are ca scop principal reamenajarea zonei și 

crearea unor oportunități de relaxare pentru cetăţenii sectorului 6. 
 
Valoarea totală a devizului general estimativ al investiţiei este : 
 

TOTAL:   1,812,952.87 lei fără TVA   

   din care        

C+M:  1,736,521.20 lei fără TVA 
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           Pentru amenajarea acestui obiectiv, proiectul propune următoarele : 
 

- Amenajarea suprafeţei parte carosabilă                                162.00  mp                      

 - Amenajarea suprafeţei cu alei pietonale din asfalt            2,108.00  mp                      

 - Amenajarea suprafeţei cu alei pietonale din pavaj            3,027.00  mp                      

 - Amenajarea de spații verzi                                                1,842.00  mp 

 - Amenajare canalizare pluvială                                             121.00  ml                        

 - Stâlpi de iluminat                                                                   13.00  buc                      

 - Sistem automatizat de irigaţii                                                   1.00  buc 

Durata de realizare a investiției este de 3 luni  
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, alin(4) și art. 7 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. 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 Primariei sectorului 6 există un interes deosebit pentru comunitate 
constând în furnizarea de servicii publice continue și de calitate către populație, ce sa 
asigurare confortul urban cu respectarea  standardelor europene. 

Având în vedere cele expuse anterior, înaintăm spre dezbatere şi aprobare 
Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “AMENAJARE PROMENADĂ 

STADION STEAUA”. 

 
 
 

DIRECTOR GENERAL 
Marius Marin Petrescu 

 

 



                                                                                    
 
                                                                                                  ANEXĂ la H.C.L. Sector 6 nr.: ...............    
                                                                                                         

 
 

 

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii  

“ AMENAJARE PROMENADĂ STADION STEAUA” 

 

 

I.Indicatori economici: 

        TOTAL:                                 1,812,952.87 lei fără TVA 

        din care 

         C+M:                                      1,736,521.20 lei fără TVA 

 

II.Indicatori tehnici: 

 - Suprafaţă parte carosabilă                                          162.00    mp 

 - Suprafaţă alei pietonale din asfalt                           2,108.00    mp 

 - Suprafaţă alei pietonale din pavaj                           3,027.00    mp 

 - Suprafaţă spaţii verzi                                               1,842.00    mp 

 - Canalizare pluvială                                                     121.00    ml 

 - Stâlpi iluminat                                                              13.00    buc 

 - Sistem automatizat de irigaţii                                         1.00    buc 

 

Durata de realizare a investiţiei este de:                                 3 Luni 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

 


