
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 77/21.03.2022 

pentru solicitarea Consiliului General al Municipiului București privind împuternicirea expresă a 
Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască cu privire la asocierea Sectorului 6 al Municipiului 
București cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Metrorex S.A. pentru realizarea în 
comun a unor proiecte de regenerare urbană a zonelor din jurul stațiilor de metrou de pe raza 

administrativ teritorială a Sectorului 6 

 
Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al 

Direcției Generale Investiții Publice, nr. ……/………, din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Sectorului 6;  

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al                    
Sectorului 6, nr..........; 

 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. f), art. 166 alin. (2) lit. s), 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 solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a 
Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 6 al Municipiului 
București cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Metrorex S.A. pentru realizarea în 
comun a unor proiecte de regenerare urbană a zonelor din jurul stațiilor de metrou de pe raza 
administrativ teritorială a Sectorului 6. 
 Art. 2. Se aprobă asocierea Sectorului 6 al Municipiului București cu Ministerul 
Transporturilor și Infrastructurii și Metrorex S.A., precum și modelul protocolului de asociere 
prevăzut în Anexa la prezenta sub condiția obținerii acordului prevăzut la art. 1 din prezenta 
hotărâre. 
 Art. 3.  Se împuternicește Primarul Sectorului 6 să încheie și să deruleze protocolul de 
asociere, inclusiv actele adiționale și acțiunile care decurg din implementarea lui, după obținerea 
acordului Consiliului General al Municipiului București.   

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 prin Direcţia Generală Investiţii Publice, vor duce 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. 5. 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  



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 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre pentru solicitarea Consiliului General al Municipiului București 
privind împuternicirea expresă a Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască cu privire la 

asocierea Sectorului 6 al Municipiului București cu Ministerul Transporturilor și 
Infrastructurii și Metrorex S.A. pentru realizarea în comun a unor proiecte de regenerare 

urbană a zonelor din jurul staţiilor de metrou de pe raza administrativ teritorială a 
Sectorului 6 

 Urmare a exemplelor de bună practică în ceea ce privește colaborarea dintre 
Metrorex S.A. și Sectorul 6 al Municipiului București; 
 În contextul în care Sectorul 6 se confruntă cu probleme ca urmare a unor procese 
de transformare determinate de dezvoltarea economico-socială din ultimii ani, este nevoie 
tot mai mare de realizarea de investiţii în domeniul regenerării urbane;  

Realizarea de investiţii în domeniul regenerării urbane în zona staţiilor de metrou 
de pe raza Sectorului 6, vor spori siguranţa traficului pietonal și rutier, având în vedere că 
staţiile de metrou sunt poziţionate în zone aglomerate și intersecţii mari din sector;  

În vederea implementării de proiectele de regenerare urbană din zona staţiilor de 
metrou, care vizează inclusiv realizarea de pasaje pietonale subterane și căi suplimentare 
de acces la staţiile de metrou, Sectorul 6 propune încheierea unui protocol de asociere cu 
Ministerul Transportului și Infrastructurii și Metrorex S.A.; 

Creșterea confortului călătorilor, prin adoptarea unor soluţii menite să vină în 
sprijinul oamenilor și să le facă viaţa mai ușoară în zone extrem de aglomerate din              
Sectorul 6, dar și fluidizarea circulaţiei pietonale și auto și, implicit, reducerea poluării prin 
scutirea timpilor petrecuţi în trafic, sunt beneficii care urmează a fi obţinute. Având în 
vedere principiul interesului superior al cetăţenilor, importanţa și urgenţa proiectelor 
raportate la dreptul la o viaţă de calitate a tuturor cetăţenilor, precum și asigurarea 
condiţiilor necesare desfășurării traficului pietonal, considerăm că este de datoria 
autorităţilor publice locale să se implice și să sprijine prin investiţii menite să dezvolte 
infrastructura pietonală din Sectorul 6. Interesul comun ce stă la baza asocierii este 
creșterea calităţii vieţii locuitorilor din sectorul 6 și din localităţile învecinate, care 
tranzitează Sectorul 6; 
 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. f) și art. 166 alin. (2) lit. s) din             
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local 
al Sectorului 6, proiectul de hotărâre pentru solicitarea Consiliului General al Municipiului 
București privind împuternicirea expresă a Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască cu 
privire la asocierea Sectorului 6 al Municipiului București cu Ministerul Transporturilor și 
Infrastructurii și Metrorex S.A. pentru realizarea în comun a unor proiecte de regenerare 
urbană a zonelor din jurul staţiilor de metrou de pe raza administrativ teritorială a 
Sectorului 6. 

                                                        
                                                         PRIMAR, 

                                             Ciprian Ciucu 

 



 

 

 

Nr. 1819 /21.03.2022 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind împuternicirea expresă a Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască, cu privire la 

asocierea Sectorului 6 al Municipiului București cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 

și Metrorex S.A. pentru realizarea în comun a unor proiecte de regenerare urbană a zonelor 

din jurul staţiilor de metrou de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6 
                                                   

 

Urmare a exemplelor de bună practică în ceea ce privește colaborarea dintre Metrorex 

S.A. și Sectorul 6 al Municipiului București, este solicitat sprijinul autorităţii locale pentru luarea 

de măsuri de intervenţie în vederea creșterii gradului de siguranţă în zona staţiilor de metrou 

de pe raza Sectorului 6, inclusiv în crearea de noi căi de acces pentru cetăţeni la reţeaua de 

transport cu metroul. 

În contextul în care Sectorul 6 se confruntă cu probleme ca urmare a unor procese de 

transformare, determinate de dezvoltarea economico-socială din ultimele decenii, este nevoie 

tot mai mare de realizarea unor investiţii în domeniul regenerării urbane. 

  Având în vedere că staţiile de metrou sunt poziţionate în zone aglomerate și intersecţii 

mari din sector, realizarea de investiţii în domeniul regenerării urbane în zona staţiilor de 

metrou de pe raza Sectorului 6 va spori siguranţa traficului pietonal și rutier. 

 În vederea implementării de proiecte de regenerare urbană din zona staţiilor de 

metrou, care vizează inclusiv realizarea de pasaje pietonale subterane și căi suplimentare de 

acces la staţiile de metrou, Sectorul 6 propune încheierea unui protocol de asociere cu 

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Metrorex S.A..  

 Creșterea confortului călătorilor prin adoptarea unor soluţii menite să vină în sprijinul 

oamenilor și să le facă viaţa mai ușoară în zone extrem de aglomerate din Sectorul 6,  

fluidizarea circulaţiei pietonale și auto și, implicit, reducerea poluării prin scutirea timpilor în 

trafic, sunt beneficii care urmează a fi obţinute. 

 Având în vedere principiul interesului superior al cetăţenilor, importanţa și urgenţa 

proiectelor raportate la dreptul la o viaţă de calitate a tuturor cetăţenilor, precum și asigurarea 

condiţiilor necesare desfășurării traficului pietonal, considerăm că este de datoria autorităţilor 

publice locale să se implice și să sprijine prin investiţii menite să dezvolte infrastructura 

pietonală din Sectorul 6. 

DIRECȚIA DE INVESTIȚII  

ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 
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 



 

 

 Interesul comun ce stă la baza asocierii este creșterea calităţii vieţii locuitorilor din 

Sectorul 6 și din localităţile învecinate care tranzitează Sectorul 6. 

 Având în vedere deosebita importanţă a intervenţiilor în ceea ce privește siguranţa 

traficului cu metroul, rutier și pietonal pentru cetăţenii Sectorului 6, considerăm oportună 

demararea de urgenţă a procedurilor necesare realizării proiectelor și introducerea în prima 

ședinţă a Consiliului Local al Sectorului 6 a proiectului de hotărâre privind împuternicirea 

expresă a Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască, cu privire la asocierea Sectorului 6 al 

Municipiului București cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Metrorex S.A. pentru 

realizarea în comun a unor proiecte de regenerare urbană a zonelor din jurul staţiilor de 

metrou de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6 
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