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Minută 
Dezbatere Publică a proiectului de act normativ Proiect de 

hotărâre privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri și 

cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2022 
 

Astăzi, 07.02.2021, începând cu orele 17:00, a fost organizată sedința de dezbatere 

publică în Sala de Consiliu a Primăriei Sectorului 6, Calea Plevnei nr. 147-149, privind 

Bugetul consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6  al municipiului Bucureşti pe 

anul 2022. 

 

Au participat la dezbaterea publică, administratorul public, Paul Moldovan, cei doi 

Viceprimari, Alexandru Gâdiuță și Mihaela Ștefan, Administratorul Public al Sectorului 

6, Directorul General al Direcției Economice, consilieri locali ai Sectorului 6, directori 

din cadrul aparatului administrativ, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, 

cetățeni ai Sectorului 6. 

 

Dezbaterea a fost moderată de administratorul public, Paul Moldovan, împrenună cu 

cei doi Viceprimari, Alexandru Gâdiuță și Mihaela Ștefan, cu intervențiile directorilor 

din cadrul aparatului administrativ, pentru explicații și lămuriri suplimentare. 

 

Bugetul local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Muncipiului București propus 

pe anul 2022 este în sumă de 1.434.702 mii lei la cheltuieli și în sumă de 1.388.198,01 

mii lei la venituri, la care se adaugă banii din surse interne, externe și fonduri 

europene. 

 

Directorul General al Direcției Economice a prezentat propunerea Bugetului 

consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 

2022 și principalele obiective de investiții. 
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Principalele obiective de investiții propuse în buget sunt: 

 

• Parcul Liniei unde locuitorii se vor putea relaxa plimbându-se într-o oază de 

verdeață. Din 43.700 mp, o suprafață de 24.300 mp va fi doar de spații verzi. 

Termenul de finalizare este de 12 luni, iar valoarea estimată se ridică la 

33.041.024 lei (TVA inclus); 

• Amenajarea peisagistică a Lacului Morii. Valoarea proiectului este de 

15.666.332 lei (TVA inclus) și va fi gata în luna mai; 

• Amenajări peisagistice pe 11 artere și intersecții; 

• Construirea și dotarea completă a spitalului ce va fi funcțional în zona 

intersecției cartierelor Militari cu Drumul Taberei. Pentru anul 2022 au fost 

alocați 4.300.000 lei cu TVA pentru execuția lucrărilor pentru devierea rețelelor 

de utilități; 

• Amenajarea a 11 locuri de joacă pentru copii; 

• Reabilitarea termică și modernizarea a șapte unități de învățământ; 

• Construirea a opt unități de învățământ NZEB (eficiente energetic): școli, 

grădinițe și after- school-uri; 

• Construirea unei creșe pe Bd. Iuliu Maniu; 

• Reabilitare termică a blocurilor; 

• Continuarea lucrărilor la Centrul Favorit și la blocurile de locuințe din Str. 

Alexandru Ivasiuc. Aici vor fi 246 de garsoniere și apartamente cu 2, 3 și 4 

camere; 

• Reabilitarea parcărilor la sol existente și amenajarea altora; 

• Parcarea supraterană Bd. Iuliu Maniu. Valoarea totala a proiectului este de 

31.000.000 lei (TVA inclus), iar pentru 2022, au fost alocate 4.000.000 lei (TVA 

inclus); 

• Reabilitare sistem rutier; 

• Platforme pentru parcări de biciclete; 

• Digitalizarea serviciilor publice; 

• Înființarea Băncii de Alimente. 

 

După prezentarea bugetului s-au inscris la cuvant două persoane. 

 

Cetățean 1 – a solicitat informații cu privire la programul Școală după Școală, a adus 

în discuție realizarea unui skatepark în Parcul Crangăși, a solicitat relocarea celor 

două spații aparținând ADP din Parcul Crângași și Liceul Marin Preda. 

 

Au fost oferite explicații pentru fiecare solicitare. 



 

 

Cetățean 2 – au fost solicitate informații cu privire la devoltarea zonei Grozavești din 

punct de vedere al necesității realizării de spații verzi și locuri de joacă și de a găsi 

soluții in acest sens, având în vedere că în această zonă s-au construit mai multe 

blocuri de locuințe. 

 

Au fost oferite explicații și soluții pentru a veni in sprijinul cetățenilor din zona 

Grozăvești cu privire la probleme semnalate.  
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