
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
NR. 573/11.10.2021 

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

"REABILITARE ŞI MODERNIZARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII,  
STRADA RUŞEŢU, SECTOR 6, MUNICIPIUL BUCUREŞTI" 

 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Raportul de specialitate                 
al ................................................................ nr. ..…./…….. din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului Sectorului 6 şi Nota de fundamentare a Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare 
Urbană Sector 6 nr. 21572/04.10.2021. 
 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. ....../......... și nr. ....../.............     
ale Consiliului Local al Sectorului 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), 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 al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
  Art. 1 Se aprobă documentaţia tehnică faza studiu de fezabilitate şi indicatorii             
tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "REABILITARE ŞI MODERNIZARE LOC 
DE JOACĂ PENTRU COPII, STRADA RUŞEŢU, SECTOR 6, MUNICIPIUL BUCUREŞTI", 

conform Anexelor nr. 1 şi nr. 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. 
 

                    
 

INIȚIATOR PROIECT     AVIZEAZĂ 
         PRIMAR,     pentru legalitate  conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
 CIPRIAN CIUCU             din O.U.G nr.57/2019 

Secretarul  General al Sectorului 6,   
          Demirel Spiridon 

 

 

ROMÂNIA 
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REFERAT DE APROBARE 

 

Ţinând seama 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 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”. 

Având în vedere deficitul de spaţii verzi în interiorul oraşului, raportat la numărul de 
locuitori, se impun o serie de măsuri cu scopul de a îmbunătăţii calitatea vieţii prin amenajarea 
de spaţii care să încurajeze activităţile în aer liber, fără să afecteze fondul plantat existent, al 
protejării şi gestionarii durabile a spaţiilor verzi existente şi al creşterii standardelor de viaţă a 
locuitorilor. 

 Prin această investiţie se urmăreşte amenajarea unor spaţii de joacă adecvate, la nivelul 
Sectorului 6 Bucureşti, care să deservească funcţional locuitorii oraşului să nu afecteze spaţiile 
verzi şi în acelaşi timp să creeze un spaţiu de joacă frumos şi sigur pentru copii. 

Analiza necesităţii promovării acestei investiţii s-a realizat ţinânt cont de următoarele 
aspecte:  
- Dezvoltarea durabilă a localităţii;  
- Îmbunatățirea calității mediului înconjurător;  
- Încurajarea activităților pentru copii în aer liber. 
 

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 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 "REABILITARE ŞI MODERNIZARE LOC DE JOACĂ PENTRU 
COPII, STRADA RUŞEŢU, SECTOR 6, MUNICIPIUL BUCUREŞTI". 

 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

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

"REABILITARE ŞI MODERNIZARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII, STRADA RUŞEŢU, 
SECTOR 6, MUNICIPIUL BUCUREŞTI"  

 
Luând în considerare deficitul de spaţii verzi în interiorul oraşului, raportat la numărul de 

locuitori, se impun o serie de măsuri cu scopul de a îmbunătăţi calitatea vieţii prin amenajarea de spaţii 
care să încurajeze activităţile în aer liber, fără să afecteze fondul plantat existent, al protejării şi 
gestionării durabile a spaţiilor verzi existente şi al creşterii standardelor de viaţă a locuitorilor. 

Mişcarea contribuie în mod esenţial la dezvoltarea fizică armonioasă, menţinerea stării de 
sănătate la cote optime, precum şi la întărirea spiritului de echipă şi a celui de competiţie. De aceea, 
activităţile de recreere în aer liber a tinerilor sunt o necesitate imperativă a căror beneficii pe termen 
scurt, mediu şi lung sunt foarte însemnate.  

Având în vedere faptul că tinerii sunt din ce în ce mai atraşi de activităţi statice (computer, etc) 
în detrimentul celor care implică sport şi mişcare, este necesară implementarea unor măsuri care să 
contribuie la atragerea tinerilor către activităţile cu un caracter sportiv. 

 
Din punct de vedere administrativ, terenul pe care va fi realizată investiția aparține domeniului 

public al Sectorului 6, se află în intravilanul Municipiului București, având o suprafaţă de 1.499,54 mp. 
Terenul are o latură cu deschidere la stradă, accesul principal făcându-se din strada Ruşeţu, pe latura 
sudică a amplasamentului. Accesul pe teren se face atât de pe latura sudică, din strada Ruşeţu cât şi din 
partea de Nord. Accesul în spaţiul de joacă pentru copii se va face de pe laturile lungi, respectiv est şi 
vest. 

Investiţia propusă aduce beneficii de ordin estetic, asupra mediului înconjurător şi asupra stării 
de sănătate a utilizatorilor spațiului sau ale persoanelor care tranzitează zona.  

Se propune reamenajarea unui loc de joacă situat pe un teren ce aparţine domeniului public al 
Sectorului 6, Bucureşti şi care are în vedere reabilitarea şi refuncţionalizarea acestui spaţiu.  

Se urmăresc câteva direcții principale de acțiune:  
- se are în vedere a se asigura şi accesul persoanelor cu dizabilități, realizare cf. NP 051/2012. Soluțiile 
propuse nu afectează mediul înconjurător;  
- echipamentele şi materialele propuse respectă Ordinul nr. 119/2014, emis de Ministerul Sănătăţii, 
conform căruia spaţiile de joacă pentru copii vor fi amenajate şi echipate cu mobilier urban specific, 
realizat conform normativelor în vigoare astfel încât să fie evitate accidentările utilizatorilor.  

Categoriile de lucrări ce urmează a fi realizate sunt:  
- Curățarea generală;  
- Tăierea vegetaţiei uscate existente pe amplasament;  
- Amenajare alei pietonale;  



- Amenajarea de spații verzi și plantarea de copaci;  
- Montare mobilier urban – bănci de odihnă și coșuri de gunoi;  
- Montare echipamente – instalaţii de joacă pentru copii;  
- Împrejmuirea terenului. 
 

 
Prin această investiţie se urmăreşte amenajarea unor spaţii de joacă adecvate, la nivelul 

Sectorului 6, care să deservească funcţional locuitorii oraşului, să nu afecteze spaţiile verzi şi în acelaşi 
timp să creeze un spaţiu de joacă frumos şi sigur pentru copii.  

Proiectul se adresează copiilor şi însoţitorilor acestora.  
Astfel reiese necesitatea amenajării unor locuri de joacă sigure care să asigure următoarele 

caracteristici:  
- urmăreşte readucerea copiilor într-un cadru cât mai natural, prin desfăşurarea unor ativităţi în aer 
liber;  
- pune la dispoziţia copilului un loc de joacă amenajat;  
- propune activităţi variate de recreere: jocuri, concursuri,  
- propune un spaţiu propice pentru activităţi de joacă. 

Oportunitatea investiţiilor este justificată de necesitatea punerii în valoare a spaţiilor existente şi 
a creării unor locuri de recreere şi joacă pentru copiii sectorului.  

Obiectivul general este înfiinţarea unor locuri de joacă pentru copii la standarde ridicate, în 
condiţii calitative avantajoase care să prezinte multiple avantaje:  
- asigurarea unor condiţii calitative ridicate;  
- asigurarea atragerii tinerilor către mişcare în aer liber în detrimentul activităţilor sedentare prin 
înfiinţarea unor spaţii amenajate adecvat;  
- asigurarea unui plus de valoare prin crearea unui impact vizual plăcut, în condiţii calitative ridicate, 
cu o durată de viaţă mare şi cu costuri de exploatare foarte reduse. 

 
Scenariile propuse reprezintă două soluţii posibil de realizat pentru amenajarea unui loc de 

joacă pentru copiii din Sector 6, Bucureşti. Pavimentul ales pentru spaţiile de joacă este tartanul. Acesta 
a fost ales deoarece oferă un confort şi o siguranţă sporită la nivelul locurilor de joacă.  

 
SCENARIUL 1:  

Scenariul 1 este considerat a fi varianta cu investiţii ce presupun reablitarea şi modernizarea parcului 
pentru copii.  
Acest scenariu presupune:  
- amenajarea de spaţii verzi şi plantare copaci;  
- amenajarea de alei;  
- montare mobilier urban;  
- împrejmuirea terenului;  
- dotarea cu echipamente de joacă pentru copii. 

 
SCENARIUL 2:  

Scenariul 2 este considerat a fi varianta cu investiţie mai mică, prin amplasare de echipamente de joacă 
pentru copii, suprafeţele de alei şi spaţii verzi fiind propuse a rămâne cele existente.  
Acest scenariu presupune:  
- montare mobilier urban;  
- împrejmuirea terenului;  
- dotarea cu echipamente de joacă pentru copii. 

Atât în cazul sceneriul 1, cât şi în cadrul scenariului 2 s-au propus echipamente care să ofere o 
varietate şi complexitate optimă pentru un spaţiu de joacă urban, dar în final s-a optat pentru soluţia cu 



investiţie mai mare, respectiv sceneriul 1 datorită faptului că oferă o varietate şi complexitate optimă 
pentru amenajarea spaţiului de joacă, cât şi a suprafeţelor de călcare adiacente şi a dotărilor.  
 

Pentru acest tip de investiţii nu există un standard de cost aprobat la nivel naţional.  
Costul total al investiţiei a fost stabilit având în vedere preţurile unitare din piață. În acest sens 

au fost solicitate oferte de la producătorii principalelor materiale și echipamente utilizate în studiu.  
De asemenea s-au folosit prețuri unitare din baza de date proprie a proiectantului studiului de 

fezabilitate. Investiţia nu generează venituri financiare, deci nu poate fi calculată o durată de amortizare 
a investiţiei. Prin întreţinerea periodică, se estimează că durata de viaţa poate atinge 25 de ani.  

 
Aria totală proiectată este de 1499.54 mp: 

Suprafaţa alei pietonale: 474.81 mp;  
Suprafaţa de joc: 393.58 mp;  
Suprafaţa spaţii verzi: 402.65 mp;  
Arbori plantaţi: 10 buc;  
Bănci de odihnă: 11 buc;  
Coşuri de gunoi: 10 buc;  
Echipamente joacă pentru copii: 10 buc;  
Împrejmuiri: 119 ml. 
 

Valoarea totală a obiectivului de investiţii este de 559.284 lei fără TVA, respectiv 665.038 
lei cu TVA din care construcţii montaj (C+M): 243.047 lei fără TVA, respectiv 289.226 lei cu TVA. 
 

Durata de realizare a investiţiei 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 dispoziţiile 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 dispoziţiile art. 44, alin.(1) din Legea nr. 273/2006, 
privind finanțele publice locale, proiectul ȋndeplinește condițiile legale. 

 
Lucrările se vor realiza din fondurile Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 

Sector 6, fonduri aprobate cu această destinaţie din bugetul A.D.P.D.U. Sector 6 şi/sau alte surse legal 
constituite.  

 
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 "REABILITARE ŞI 
MODERNIZARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII, STRADA RUŞEŢU, SECTOR 6, 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI". 
 
 

DIRECTOR GENERAL 
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