
  

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 635/12.11.2021 

 
privind aprobarea documentaţiei tehnice faza DALI și a indicatorilor tehnico- economici 

pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Viscolului”. 
 

 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 
specialitate al Direcției Generale Investiții Publice nr. 8071 / 12.11.2021, din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Sectorului 6;  
 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local al 
Sectorului 6  nr. ....... și nr.......; 
 Ținând cont de: 

- prevederile Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Legii nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea 
în construcții; 
 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum şi art. 166 alin. (2) lit. k), art. 196               
alin. (1) lit. b) 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 DALI și indicatorii tehnico-economici 
aferenți pentru obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier strada Viscolului”, conform 
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii Publice şi Direcţia 
Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

              (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 
competenţelor, prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 

Art. 3.  Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în 
termenul prevăzut de lege. 
 
 
 
                              
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 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



 

 

 
 
 

Referat de aprobare 
 

 

 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8071/12.11.2021 al Direcţiei 

Generale Investiţii Publice se propune refacerea infrastructurii pe raza sectorului, 

contribuind astfel la îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale cetăţenilor. 

Prin dezvoltarea infrastructurii de transport rutiere în zona                 

administrative - teritorială a Sectorului 6 de-a lungul tramei stradale propuse se 

creează premizele unor noi oportunităţi pentru cetăţeni, agenţi economici și 

comunităţi locale. 

De asemenea se realizează legături între centrul administrativ municipal și 

regiunile periferice, dar și interconectabilitatea axelor de transport. 

          În consecinţă, supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al                  

Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei                      

tehnico – economici cu indicatorii aferenti, pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier strada Viscolului”. 
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                                            RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 Nr. 8071/12.11.2021 

 

 

Necesitatea aprobarii acestui obiectiv porneste de la preocuparea pentru 

dezvoltare economica ce trebuie insotita de grija pentru calitatea mediului 

inconjurator si reducerea poluarii generate de activitatile de transport.  

Doar printr-o asemenea abordare se poate vorbi de o dezvoltare durabila, in 

beneficiul generatiilor de azi si al celor de maine. De aceea pentu solutionarea acestor 

situatii complexe sunt necesare crearea de noi cai de comunicatie rutiera, dar si 

modernizarea si intretinerea celor existente, cu scopul de a ajuta la decongestionarea 

si fluidizarea traficului in general.  

Aceste fenomene reclamă o intervenţie cât mai rapidă a Primăriei Sectorului 6 

pentru imbunătăţirea condiţiilor de trafic din această zonă, atât prin construcţia unor 

noi artere de circulatie, cât şi prin modernizarea celor existente. 

Pentru realizarea proiectului de reabilitare sistem rutier                      

a strazii Viscolului  trebuie respectate prevederile PUZ sector 6, unde latimile partii 

carosabile si a trotuarelor prevazute in PUZ sunt mai mari decat cele existente in 

amplasament, motiv pentru care vor fi necesare expropieri. 

 

Astfel, pentru realizarea lucrării de utilitate publică „Reabilitare sistem rutier 

strada Viscolului” este necesară exproprierea suprafeţei de 4.067 mp teren, a 

suprafeţei de 341 mp construcţii şi a gardurilor în lungime de 1.359 ml, imobile aflate 

în prezent în proprietate privată, acestea fiind situate pe teritoriul administrativ al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. 

 

Menţionez că evaluarea preliminară a expropierilor, intocmită de expertul 

autorizat A.N.E.V.A.R este cuprinsă in Devizul General privind cheltuielile necesare 

realizarii obiectivului “Reabilitare sistem rutier strada Viscolului, la capitolul 1, art. 1.1 

– Obţinerea terenului. 

SERVICIUL MONITORIZARE CONTRACTE 

NUMĂR DE TELEFON: +40 0372 463 382 
ADRESĂ POȘTALĂ: SPLAIUL INDEPENDENTEI, NR. 200, 

SECTOR 6, BUCUREȘTI 
E-MAIL: MONITORIZARECONTRACTE@PRIMARIE6.RO 

WWW.PRIMARIE6.RO 



 

 

 

 

 

Lungimea drumului public :                                                      0,854 km; 

Latimea partii carosabile                                                  5.50 – 6.00 m 

Suprafaţa partii carosabile este de                                       5190,00 mp. 

Latimea trotuare:                                                                0,75 – 3,30 m 

Suprafete trotuare:                                                                       1434 mp; 

Lungime borduri mari beton (20 cm X 25 cm) :                            1705 m 

Lungime borduri micii beton (10 cm X 15 cm) :                            2064 m 

Indicatoare rutiere :                                                                            33 buc. 

Arbori :                                                                                                150 buc. 

 

 

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

dezbaterea proiectului de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnice faza 

DALI si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier strada Viscolului”.  
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