
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

NR. 593/19.10.2021 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 

Proiectul “Resistematizare și reabilitare sistem rutier în perimetrul cuprins între                      
bd. Uverturii - șos. Virtuții - bd. Iuliu Maniu - strada Dezrobirii” 

în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” 
 

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 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; 
 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. 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 cererea de finanțare pentru proiectul „Resistematizare și reabilitare 
sistem rutier în perimetrul cuprins între bd. Uverturii - șos. Virtuții - bd. Iuliu Maniu - 
strada Dezrobirii” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții               
„Anghel Saligny”, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă devizul general estimativ pentru proiectul „Resistematizare și 
reabilitare sistem rutier în perimetrul cuprins între bd. Uverturii - șos. Virtuții - bd. Iuliu 
Maniu - strada Dezrobirii”, în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții 
„Anghel Saligny”, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Primarul Sectorului 6 al Municipiului București, prin Direcția Generală Investiții 
Publice și Direcția Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. 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 

 
 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7251/15.10.2021 al Direcției 
Generale Investiții Publice se propune refacerea infrastructurii pe raza Sectorului 6, 
contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de trai ale cetățenilor.  
 Este necesară susținerea realizării obiectivelor de investiții care permit 
asigurarea în cel mai scurt timp a unor servicii esențiale pentru creșterea calității 
vieții, punându-se mai mult accent, în conformitate cu obligațiile prevăzute în 
legislația internă și europeană, pe rețele de apă și canalizare, rețele de gaze și 
infrastructura rutieră. 
 Prin punerea în aplicare a acestui deziderat transpus prin O.U.G. nr. 95/2021, 
se impune depunerea de cereri de finanțare pentru domeniile eligibile, astfel încât 
să se poată asigura accesul la servicii esențiale al întregii populații, în vederea 
creșterii calității vieții. 
          În consecință, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al 
Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea Cererii de Finanțare și a 
Devizului General Estimativ pentru obiectivul de investiții „Resistematizare și 
reabilitare sistem rutier în perimetrul cuprins între bd. Uverturii - șos. Virtuții -              
bd. Iuliu Maniu - strada Dezrobirii” conform Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 
privind aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. 

 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 



 
 
 
 
 
  

DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII PUBLICE 
Nr. 7251/15.10.2021 

                                           RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 
În vederea asigurării surselor de finanțare pentru obiectivul „Resistematizare și reabilitare 

sistem rutier în perimetrul cuprins între bd. Uverturii - șos. Virtuții - bd. Iuliu Maniu - strada 
Dezrobirii”, Primăria Sectorului 6 al Municipiului București intenționează să acceseze fonduri 
derulate prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”. 

Necesitatea aprobării acestui obiectiv pornește de la preocuparea pentru îmbunătățirea 
condițiilor de circulație pe rețeaua de infrastructură rutieră a sectorului 6, element ce va conduce 
la dezvoltare economică, la îmbunătățirea calității mediului înconjurător și la reducerea poluării 
generate de activitățile de transport, elemente ce duc în final la o creștere a calității vieții. 

În cadrul programului se pot realiza obiective de investiții ce constau în realizarea de 
construcții noi sau de lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparație, modernizare, 
modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinație, protejare, restaurare, 
conservare la construcții existente și care se încadrează in drumurile publice clasificate și încadrate 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, 
respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și 
variante ocolitoare ale localităților. 

Principalii indicatori  tehnico-economici ai obiectivului de investiții sunt: 

 Lungime 8.363 km 

 Suprafață 98.877 mp 

 Valoare totală 
36.720.446,25lei (fără T.V.A) 
43.627.524,54 lei (inclusiv T.V.A.)    

 din care C+M 
31.718.412,84 lei (fără T.V.A) 
37.744.911,27 lei (inclusiv T.V.A.) 

 Componenta buget de stat 40.199.494,95 lei (inclusiv T.V.A.) 

 Componenta buget local      3.428.029,59 lei (inclusiv T.V.A.) 

 Durata de execuție 24 luni 

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

aprobarea Cererii de Finanțare și a Devizului General Estimativ întocmit conform Anexei 1, 
respectiv Anexei 2.1 la Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aplicarea Programului Național de 
Investiții “Anghel Saligny”, aprobate prin Ordinul 1333/2021. 

 
DIRECTOR GENERAL, 

 
Marius Marin Petrescu 

 

 


