
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

NR. 608/28.10.2021 
privind aprobarea documentației tehnice faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor          

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  
„REABILITARE SISTEM RUTIER DRUMUL ROȚII – SECTOR 6, BUCUREȘTI” 

 
 

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 al       
Sectorului  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; 
 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; 
 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,       
cu modificările și completările ulterioare; 

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 al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă documentația tehnică faza studiu de fezabilitate și indicatorii          
tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „REABILITARE SISTEM RUTIER 
DRUMUL ROȚII – SECTOR 6, BUCUREȘTI”, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în 
termenul prevăzut de lege. 

 
 

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 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7480/22.10.2021 al Direcției Generale 

Investiții Publice, se propune refacerea infrastructurii pe raza sectorului, contribuind astfel 

la îmbunătățirea condițiilor de trai ale cetățenilor. 

 Prin dezvoltarea infrastructurii de transport rutiere în zona administrativ teritorială 

a Sectorului 6, de-a lungul tramei stradale propuse, se creează premisele unor noi 

oportunități pentru cetățeni, agenți economici și comunități locale. De asemenea, se 

realizează legături între centrul administrativ municipal și regiunile periferice,      

realizându-se și interconectarea axelor de transport. 

          În consecință, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, 

proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice faza studiu de fezabilitate și 

a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „REABILITARE 

SISTEM RUTIER DRUMUL ROȚII – SECTOR 6, BUCUREȘTI”. 

 

 

 

 

PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 
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Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 
Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro;  e-mail: prim6@primarie6.ro; 

facebook.com/PrimariaSectorului6 
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DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII PUBLICE 
Nr. 7480/22.10.2021 

                                           RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 
Necesitatea aprobării acestui obiectiv pornește de la preocuparea pentru dezvoltare 

economică ce trebuie însoțită de grija pentru calitatea mediului înconjurător și reducerea poluării 
generate de activitățile de transport.  

Doar printr-o asemenea abordare se poate vorbi de o dezvoltare durabilă, în beneficiul 
generațiilor de azi și al celor de mâine. De aceea pentru soluționarea acestor situații complexe sunt 
necesare crearea de noi căi de comunicație rutiera, dar și modernizarea și întreținerea celor 
existente, cu scopul de a ajuta la decongestionarea și fluidizarea traficului în general.  

Aceste fenomene reclamă o intervenție cât mai rapidă a Primăriei Sectorului 6 pentru 
îmbunătățirea condițiilor de trafic din această zonă, atât prin construcția unor noi artere de 
circulație, cât și prin modernizarea celor existente. 

Pentru realizarea proiectului de reabilitare sistem rutier a străzii Drumul Rotii trebuie 
respectate prevederile PUZ sector 6, unde lățimile parții carosabile și a trotuarelor prevăzute în 
PUZ sunt mai mari decât cele existente in amplasament, motiv pentru care vor fi necesare 
exproprieri. Astfel, pentru realizarea lucrării de utilitate publică “Reabilitare sistem rutier Drumul 
Rotii”, este necesară exproprierea suprafeței de 2.653 mp teren proprietate privată, acestea fiind 
situate pe teritoriul administrativ al Sectorului 6 al Municipiului București. Menționăm că 
evaluarea preliminară a exproprierilor, întocmită de expertul autorizat A.N.E.V.A.R este cuprinsă 
in Devizul General privind cheltuielile necesare realizării acestui obiectiv. 

Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții sunt: 
 

 Lungime drum 0,654 km 

 Suprafață 7.317,00 mp 

 Lățimea părții carosabile 7 m, cu 2 benzi de circulație 

 Lățime trotuare Între 2 m și 3,47 m 

 Durata de execuție 12 luni 

 Total general 
6.326.571,75 lei fără TVA 
7.518.778,96 lei cu TVA 

 C + M 
3.936.083,29 lei fără TVA 
4.683.939,11 lei cu TVA 

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

proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice faza studiu de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „REABILITARE SISTEM 
RUTIER DRUMUL ROȚII – SECTOR 6, BUCUREȘTI”. 

 
DIRECTOR GENERAL, 

 
Marius Marin Petrescu 

 

 


