
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 Nr: 606/20.10.2021 
privind aprobarea obiectivului de investiții  

„Realizare rețea de alimentare cu apă pe Drumul Valea Largă”  
 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 al Municipiului 
București; 

Ținând seama de Raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții Publice nr. .........., 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6; 

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6 al 
Municipiului București cu nr. .................. și nr. ...................; 

În conformitate cu prevederile: 
 Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 Legii nr. 241/2006 privind regimul serviciului de alimentare cu apă și canalizare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 Legii nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea 

în construcții; 
 O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”; 
 Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 

pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de 
investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din O.U.G. nr. 95/2021 aprobate prin Ordinul 
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021; 

În temeiul art. 129 alin. (7) lit. k) și n), 139 alin. (3) lit. a), 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 al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă obiectivul de investiții „Realizare rețea de alimentare cu apă pe 
Drumul Valea Largă”, împreună cu devizul general estimativ, conform anexei - parte integrantă 
a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Primarul Sectorului 6 al Municipiului București, prin Direcția Generală Investiții 
Publice și Direcția Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, 
prin grija Secretarului General al Sectorului 6 al Municipiului București. 
 
 

INIȚIATOR PROIECT, 
PRIMAR, 

CIPRIAN CIUCU 

AVIZEAZĂ 
pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 

din O.U.G. nr. 57/2019 
Secretarul General al Sectorului 6, 

Demirel Spiridon 
 

 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



 
 

 

 

 

 

 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
 
 Raportul de specialitate nr. 7372/19.10.2021 al Direcției Generale Investiții 
Publice dezvoltă și argumentează că eligibilitatea cererii de finanțare pentru 
proiectul „Modernizare sistem rutier Drumul Valea Largă” este condiționată de 
maturitatea unui alt proiect, respectiv realizarea lucrărilor de alimentare cu apă și 
canalizare pe amplasamentul drumului pentru care se solicită introducerea în 
Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. 
 Aprobarea Devizului General Estimativ pentru realizarea rețelei de 
alimentare cu apă pentru Drumul Valea Largă constituie angajamentul ferm al 
Primăriei Sector 6 pentru execuția acestor lucrări conform prevederilor                   
O.U.G. nr. 95/2021. 
 În consecință, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al 
Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții 

„Realizare rețea de alimentare cu apă pe Drumul Valea Largă”. 
 

 

 

PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 



 
 
 
 
 
 
  

DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII PUBLICE 
Nr. 7372/19.10.2021 

                                          RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 

 
În vederea asigurării surselor de finanțare pentru obiectivul „Modernizare sistem rutier 

Drumul Valea Largă”, Primăria Sector 6 intenționează să acceseze fonduri derulate prin 
Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. 

Obiectivul de investiții de realizare a drumului de legătură între Bulevardul Timișoara și 
Prelungirea Ghencea, Drumul Valea Largă, este deja unul matur, pentru acesta fiind aprobată în 
Consiliul Local o hotărâre prin care s-au solicitat Consiliului General al Municipiului București 
drepturile de administrare și de efectuare a exproprierilor. 

Conform art. 4, alin (6) din OUG 95/2021, un criteriu obligatoriu pentru eligibilitatea 
proiectului de investiții „Modernizare sistem rutier Drumul Valea Largă” îl reprezintă realizarea 
lucrărilor la sistemele de  alimentare cu apa și canalizare. Beneficiarii trebuie să realizeze lucrările 
la sistemele de alimentare cu apă și canalizare în termen de maximum 2 ani de la data aprobării 
cererii de finanțare.  

Principalii indicatori  tehnico-economici ai obiectivului de investiții urmăresc extinderea 
și realizarea unor rețele de distribuție apă, astfel: 

 Lungime 2727 ml 

 Locuitori echivalenți 13606 

 Valoare totală 
2.568.077,93 lei (fără T.V.A) 
3.051.099,65 lei (inclusiv T.V.A.)    

 din care C+M 
2.161.085,00 lei (fără T.V.A) 
2.571.691,15 lei (inclusiv T.V.A.) 

 Durata de execuție 10 luni 

 
Având în vedere cele expuse anterior, solicităm Consiliului Local al Sectorului 6, 

aprobarea obiectivului de investiții „Realizare rețea de alimentare cu apă pe Drumul Valea Largă”, 
conform devizului general estimativ anexat. 

 
 

 
DIRECTOR GENERAL, 

 
Marius Marin Petrescu 

 

 


