
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
NR. 61/15.03.2022 

privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor                
tehnico-economici aferenţi, pentru obiectivul de investiție                                             

„REABILITARE/ REAMENAJARE  PARCARE DE REȘEDINȚĂ                                  
STRADA CRINUL DE PĂDURE f.n.” 

 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 

specialitate al Direcţiei Generale Investiţii Publice nr. 1672/15.03.2022, din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Sectorului 6; 
 Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr. ......                 
și nr. .......; 
 În conformitate cu prevederile: 
 - Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29.11.2016 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;   

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 - Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- H.G. nr. 766 / 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții; 
 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2). lit. k), art. 196 alin.(1)                 
lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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 pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare/Reamenajare parcare de 
reședință strada Crinul de Pădure f.n.” conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 prin 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. 
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            PRIMAR,                                                      pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



 

 

 
 
 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza Studiu de 
Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi, pentru obiectivul de 

investiţie  „ REABILITARE / REAMENAJARE  PARCARE DE REȘEDINŢĂ STRADA CRINUL DE 

PĂDURE f.n.” 
 
 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii Publice 

se propune modernizarea  locurilor de parcare din strada Crinul de Pădure f.n., situate 

în zona administrativ teritorială a Sectorului 6, creerea unor noi oportunităţi pentru 

cetăţeni, agenţi economici și comunităţi  locale. 

Ţinând cont de starea tehnică a amplasamentului, considerăm că modernizarea 

acestuia va aduce beneficii importante prin eliminarea poluării, prafului, băltirii apelor 

pluviale, prin înfrumuseţarea amplasamentului şi implicit dezvoltarea zonei. 

 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și  art. 166 alin. (2). lit. k) din   

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului 

Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice, 

faza Studiu de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici aferenti, pentru 

obiectivul de investiţii “Reabilitare/Reamenajare parcare de resedinţa strada Crinul de 

Pădure f.n.”. 

 
 

PRIMAR, 
 

Ciprian Ciucu 
 

 

CABINET PRIMAR 

NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 
ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 

SECTOR 6 BUCUREȘTI 
E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 

 WWW.PRIMARIE6.RO 

 



 

 

 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
Nr. 1672/15.03.2022 

 
 

Necesitatea aprobării acestui obiectiv porneşte de la preocuparea pentru 

dezvoltarea economică ce trebuie insoţită de grija pentru calitatea mediului 

înconjurator şi reducerea poluării generate de activităţile de transport.  

Dezvoltarea urbană din ultimii ani din sectorul 6 reclamă necesitatea 

asigurării spaţiilor adecvate pentru parcarea autovehiculelor, atât prin construire 

de parcări noi, cât şi prin reabilitarea (resistematizarea) celor existente. 

De asemenea, este necesară introducerea unor reglementări unitare 

privind parcarea autovehiculelor și găsirea unor modalităţi eficiente de stimulare 

a respectării acestor reglementări. 

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

în beneficiul generaţiilor de azi şi al celor de mâine. De aceea pentru soluţionarea 

acestor situaţii complexe este necesară crearea de noi căi de comunicaţie rutieră, 

crearea de noi locuri de parcare dar şi modernizarea şi intreţinerea celor 

existente, cu scopul de a ajuta la decongestionarea şi fluidizarea traficului în 

general.  

Având în vedere starea tehnică a amplasamentului, considerăm că 

modernizarea  acestuia va aduce beneficii importante prin eliminarea poluării, 

prafului, îmbunătăţirea colectării și evacuării apelor pluviale, prin înfrumuseţarea 

amplasamentului şi implicit dezvoltarea zonei. 

 

 

 

SERVICIUL MONITORIZARE CONTRACTE 

NUMĂR DE TELEFON: +40 0372 463 382 
ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI NR. 147-149 

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

WWW.PRIMARIE6.RO 



 

 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii 
„Reabilitare/Reamenajare parcare de resedinta strada Crinul de Padure”: 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, 
exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), 
în conformitate cu devizul general; 

 
Valoarea totală a obiectivului de investiţii este de :  

1.002.530,31  lei (fără TVA)  
1.193.011,07 lei (inclusiv TVA)  
din care C+M:  
 764.663,55 lei (fără TVA)  
 909.949,62 lei (inclusiv TVA)  

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente 
fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - și, 
după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele și reglementările 
tehnice în vigoare; 

 
c) capacităţi (în unităţi fizice):  
 
Lucrările parcărilor proiectate vor avea urmatoarele caracteristici: 
Aria totală proiectată: 1790 mp 
Locuri de parcare rezultate: 61 
 
Lucrările de bază constau in: 

- Săpături manuale și mecanizate; 

- Pregătirea patului de fundare; 

- Montarea unui strat din geotexil cu rol de strat de separaţie; 

- Umpluturi cu agregate naturale cilindrate compactate cu rol de fundaţie 

– 25 cm balast; 

- Montare de borduri; 

- Așternere strat de fundaţie din beton de ciment C20/25 – 20 cm; 

- Montare geogrilă antifisură; 

- Aşternere mixturi asfaltice BA16 rul 50/70 – 5 cm 

- Aşternere mixturi asfaltice BA8 rul 50/70 – 4 cm la trotuare; 



 

 

d) reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura 
în care pot fi identificate; 

In zona studiata, exista retele de apa, canalizare, gaze, energie electrica, dar 
lucrarile propuse nu interfereaza cu acestea, drept urmare nu au putut fi 
identificate retele pe amplasamentele propuse ce ar putea necesita relocari sau 
protejari. Daca la momentul executiei lucrarilor se vor intalni astfel de retele 
edilitare se va convoca proiectantul general in vederea stabilirii masurilor necesar 
a fi luate.  
 
e) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni 

Durata de execuţie a lucrărilor este estimată la 6 luni calendaristice. 
 

DESCRIEREA LUCRĂRII 
În prezent, amplasamentul studiat este în stare avansată de degradare, pe 

amplasament existând în trecut o serie de garaje prefabricate amplasate ilegal, 
construcţii ce au fost demolate de autoritatea locală.  

Terenul pe care se propun lucrarile din prezenta documentaţie face parte 
din categoria domeniului public al Municipiul Bucureşti administrat de Sectorul 6 
al Municipiului București, fiind situat in intregime in intravilan. Nu sunt necesare 
achiziţii noi de terenuri pentru realizarea investiţiei.  

Suprafaţa totală masurată studiată este de cca. 1.790 mp. 
Amplasamentul studiat este situat în zona imobilului cu numarul poștal 2 

pe str. Crinul de Padure. Amenajarea se va realiza din beton asfaltic. 
 Accesul la locaţii se va face atat auto cât și pietonal. 
Avand în vedere starea tehnică a amplasamentului, considerăm că reabilitarea / 
reamenajarea parcarii de resedinta din strada Crinul de Padure fn, va aduce 
beneficii de ordin estetic și asupra mediului înconjurator. 
 
 
 

Director General   
Marius Marin Petrescu 

                

 

 

 


