
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
NR. 63/15.03.2022 

privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor           
tehnico-economici aferenţi, pentru obiectivul de investiție „Modernizare parcări                           
Blvd. Constructorilor nr. 23, 25, 27 din sectorul 6 al Municipiului Bucureşti” 

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

specialitate al Direcţiei Generale Investiţii Publice nr. 1668/15.03.2022 , 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; 
 - Legea 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 a indicatorilor 
tehnico-economici aferenţi pentru obiectivul de investiţii „Modernizare parcări                      
Blvd. Constructorilor nr. 23, 25, 27 din sectorul 6 al Municipiului Bucureşti”, 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. 
 
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 
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REFERAT DE APROBARE 
 
 
 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii Publice 

se propune modernizarea  locurilor de parcare din b-dul Constructorilor nr. 23, 25, 

27, situate în zona administrativ teritorială a Sectorului 6, crearea 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 consecinţă, supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al 

Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza 

Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici aferenţi, pentru obiectivul 

de investiţii “Modernizare parcări Blvd. Constructorilor nr. 23, 25, 27 din            sectorul 

6 al Municipiului Bucureşti”. 

 
 

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. 1668/15.03.2022 

 

 

 

 

 

 

Necesitatea aprobării acestui obiectiv porneşte de la preocuparea pentru 

dezvoltare 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 necesara introducerea unor reglementari unitare privind 

parcarea autovehiculelor si gasirea unor modalitati eficiente de stimulare a respectarii 

acestor reglementari. 

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 necesara 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, imbunatatirea colectarii si evacuarii apelor pluviale, prin înfrumuseţarea 

amplasamentului şi implicit dezvoltarea zonei. 

 

 

 

 

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 



 

 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: 

Modernizare parcări Blvd. Constructorilor nr. 23, 25, 27 din sectorul 6 al Municipiului 

Bucureşti 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in 

lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate 

cu devizul general; 

 

Totalul cheltuielilor este de:  

1.396.565,281 ron (fără TVA)  

1.659.429,132 ron (inclusiv TVA)  

din care C+M:  

1.168.125,609 ron (fără TVA)  

1.390.069,475 ron (inclusiv TVA)  

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati 

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in 

conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare; 

c) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;  

Lucrarile parcarii proiectate din bd Constructorilor 23, 25, 27, vor avea urmatoarele 

caracteristici: 

 

 Lungime parcare     – 205.73 ml; 

 Suprafata parcare                             – 2048 mp; 

 Suprafata trotuar                         –  171.00 mp;  

 Suprafata spatiu verde                   –  464.00 mp; 

 

Profil transversal tip I: 

 Parte carosabilă  5.00 m 

 Parcare    5.00 x 2.50 m 

 Spatiu verde   0.60 – 9.80 m   

 

 

 



 

 

STRUCTURA PARTE CAROSABILA: 

 5 cm uzura BA16 rul50/70; 

 Geocompozit cu rol de armare; 

 20 cm beton de ciment C16/20; 

 Folie PVC; 

 25 cm fundatie din balast cilindat; 

 Geotextil cu rol de strat de separatie; 

 

STRUCTURA TROTUARE : 

 4 cm beton asfaltic BA8, conf. AND 605; 

 10 cm strat de beton de ciment C 16/20 

 10 cm fundaţie din balast, conf. SREN 13242 + A1 

 

Colectarea si evacuarea apelor 

 

Apele pluviale de pe suprafaţa carosabilului și trotuarelor aferente parcării vor 

fi preluate cu ajutorul gurilor de scurgere, amplasate în punctele de minim. Acestea se 

racordează la reţeaua de canalizare pluvială proiectată.  

Reţeaua de canalizare pluvială nouă se va descărca în reţeaua de canalizare 

existentă (conform planului de situaţie). 

Reţeaua de canalizare pluvială proiectată este poziţionată în mijlocul benzii de 

rulare și va avea lungimea totală de L = 167,00 ml.  

Elementele reţelei noi de canalizare pluvială: 

- Cămine de vizitare:  5 buc 

- Guri de scurgere simple:  4 buc 

- Conductă PVC SN8 Dn300mm:   167,00 ml 

 

   d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 

Durata de executie a lucrarilor este estimata la 2 luni calendaristice. 

 

 

 

 



 

 

DESCRIEREA LUCRĂRII 

 

Parcarea Bulevardul Constructorilor nr 23, 25, 27 are acces din Bulevardul 

Constructorilor are o lungime rezultata in urma geometrizarii de 205.73 ml, latimea 

parcarii fiind de 33.00 m. 

Traseul parcarii proiectate coincide cu amplasamentul unor garaje, iar ampriza 

proiectata se încadreaza în limitele amprizei actuale. 

Prin lucrările ce urmeaza a fi executate se vor ocupa numai suprafeţe de teren 

strict necesare pentru asigurarea elementelor geometrice prevăzute in normele 

tehnice in vigoare. 

Circulaţia se desfășoară cu dificultate, trotuarele pentru circulaţia pietonală nu 

există iar scurgerea apelor pluviale se realizează defectuos, pe anumite suprafeţe, 

aceasta stagnand pe partea carosabilă dintre garaje. 

Terenul în suprafaţă de 2767.80 mp propus a fi ocupat de aceste lucrari (suprafata 

amenajata) este situat în domeniul administrativ al sectorului 6 al Municipiului 

Bucuresti. Terenul respectiv se află în proprietatea publică şi în administrarea 

sectorului 6 al Municipiului Bucuresti. 

Lucrările prevăzute în prezentul proiect se vor realiza pe amplasamentul actual al 

garajelor si se încadrează în PUG aprobat. 

Regimul tehnic: Lucrările propuse a se executa vor fi pe vechiul amplasament al 

garajelor. 

Spaţii specifice, funcţiuni, circulaţii şi accesibilitate: 

Din punct de vedere al accesibilităţii prin intermediul mijloacelor de transport in 

comun, zona este deservita de traseele de transport in comun a Societăţii de Transport 

Bucureşti după cum urmează: 

Autobuzele 162, 163, N110 pe Bulevardul Constructorilor cu staţii amplasate în 

proximitatea terenului studiat, la o distanta aproximativă de 120 metri. 

Reţeaua de transport subterana este prezenta prin staţia de metrou Crangasi. 

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

dezbaterea proiectului de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnice faza SF 

şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi, pentru obiectivul de investiţii: 

“Modernizare parcare bulevardul Constructorilor nr. 23, 25, 27.” 

 

Director General   

Marius Marin Petrescu 


