
 
 PROIECT DE HOTĂRÂRE 

NR. 174/11.07.2022 
privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor               

tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiție  
„Reabilitare sistem rutier Drumul Belșugului” 

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 
specialitate al Direcţiei Generale Investiţii Publice nr. ....../.........., 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. 907/2016 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. 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcții, cu modificările și completările ulterioare; 
- H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții,                      
cu modificările și completările ulterioare; 
 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 obiectivului de investiţii „Reabilitare sistem rutier                      
Drumul Belșugului”, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii Publice şi Direcţia  
Economică, 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. 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  



 

 
CABINET PRIMAR 

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

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza Studiu de 
Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţie 

„Reabilitare sistem rutier Drumul Belșugului” 
 
 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii Publice, 

se propune reabilitarea sistemului rutier din strada Drumul Belșugului, situată în 

zona administrativ-teritorială a Sectorului 6, precum și crearea unor noi oportunităţi 

pentru cetăţeni, agenţi economici și comunităţi locale. 

Ţinând cont de starea tehnică a amplasamentului, considerăm că, reabilitarea 

sistemului rutier 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   

O.U.G. 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 şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţie 

„Reabilitare sistem rutier Drumul Belșugului”. 

 

 

 

PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

  

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
Nr.      / 

 

           la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza Studiu de Fezabilitate 

şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi, pentru obiectivul de investiție  „Reabilitare sistem 

rutier strada Drumul Belsugului”                                                                                                                                              

 

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.  

Investiţia propusă decongestionarea şi fluidizarea traficul. 

Având în vedere starea tehnică a amplasamentului, considerăm că reabilitarea                         

sistemului rutier va aduce beneficii importante prin eliminarea poluării, prafului, băltirii apelor 

pluviale, prin înfrumuseţarea amplasamentului şi implicit dezvoltarea zonei. 

In prezent,  destinatia strazii este de drum public, fiind utilizat pentru accesul la proprietatile 

din zona. Drumul Belsugului  este cuprins intre bulevardul Iuliu Maniu si Drum Ciorogarla, avand o 

lungime rezultata in urma geometrizarii de 775,57 ml si o latime a partii carosabile cuprinsa intre 

3,50 si 6,00 m. 

Degradarea structurii rutiere face face ca deplasarea pe acest drum sa fie extrem de 

anevoiosa. 

Obiectul prezentei documentatii este impartita in doua tronsoane 

 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitare sistem 

rutier strada Drumul Belsugului”: 

 

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:  

 

5,420,183.704 lei (fără TVA)  

6,440,393.417 lei (inclusiv TVA)  

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 



 

 

din care C+M:  

4,527,158.150 lei (fără TVA)  

5,387,318.198 lei (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) Capacitati fizice 

 

 Lungime tronsoane drum    – 775.57 ml; 

 Suprafata parte carosabila              – 5206.70 mp; 

 Suprafata trotuar  BA8                               –  2161.00 mp; 

 Iluminat stradal                      – 775.57 ml 

d)durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni. 

Se estimeaza ca durata lucrarilor de executie va dura 8 luni. 

 

 

STRUCTURA PARTE CAROSABILA: 

 4 cm beton asfaltic BA16 RUL 50/70 cf. SR EN 13108-5:2008 si AND 605:2016; 

 6 cm beton asfaltic BAD 22.4 LEG 50/70 cf. SR EN 13108-1:2008 si AND 605:2016; 

 25 cm strat de fundatie din Piatra Sparta cf. STAS 6400/84 si SR EN 13242+A1:2008; 

 25cm strat de fundatie din Balast cf. STAS 6400:84 si SR EN 13242+A1/2008; 

 15 cm strat de formă din pământ local amestecat cu 33 % balast sau nisip grăunţos 

STRUCTURA TROTUARE : 

 4 cm strat de uzură BA8 conform AND 605 (BA8 rul conform SR EN 13108) 

 10 cm strat de beton de ciment C16/20 

 10 cm fundație din balast conform SR EN 13242+A1 

 

 

- echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.  

Se va realiza un sistem de iluminat stradal similar iluminatului stradal din zona, cu becuri de tip led.  



 

 

 

 

Colectarea si evacuarea apelor 

Apele pluviale de pe suprafața carosabilului și trotuarelor vor fi preluate cu ajutorul gurilor 

de scurgere, amplasate în punctele de minim la bordură, ce se racordează la rețeaua de canalizare 

pluvială proiectată.  

Rețeaua de canalizare pluvială nouă se va descărca în rețeaua de canalizare existentă de pe 

Bdul. Iuliu Maniu. 

Rețeaua de canalizare pluvială nouă este poziționată în axul drumului nou și va avea 

lungimea totală de L = 778 ml (colector principal). 

Rețeaua de canalizare pluvială nouă va fi compusă din: 

 cămine de vizitare Ø1000 din elemente din beton armat prefabricate cu h variabil. 

 căminele de vizitare vor fi prevăzute cu capace din fontă carosabile D400.   

 capacele din fontă vor fi înglobate într-o placă din beton armat 1.40x1.40x0.20m apoi așezate 

pe element tronconic și inele de aliniere. 

 capacele vor fi prevăzute cu închidere și încuietoare. 

 corpul căminului de vizitare va fi compus din elemente prefabricate din beton armat  așezate 

pe un radier din beton de 20cm care la randul său va fi așezat pe un strat de 10cm de balast.  

 acestea vor fi cămine conform STAS 2448-82 cu cameră de lucru și coș de acces. 

 căminele vor fi prevăzute cu trepte pentru acces în interior.  

 conducta colector va fi din PVC SN8 cu diametrele Dn400mm și Dn600mm, se va îngloba într-

un strat de nisip (0.15m la partea inferioară și 0.30m la partea superioară) și va fi prevăzută cu 

bandă de avertizare (la o distanță de 0.50m față de generatoarea superioară a conductei), 

conform planșelor de detalii. 

 gurile de scurgere vor fi din elemente prefabricate din beton armat, vor fi prevăzute cu zonă 

de depozit și cu grătare din fontă de tip carosabil D400, conform planșelor de detalii. 

 gurile de scurgere vor fi simple și se vor amplasa la marginea bordurii, în funcție de pantele 

transversale și longitudinale ale străzii și în punctele de minim. 

 gurile de scurgere se vor racorda la căminele de vizitare printr-o conductă PVC SN8 Dn 200mm 

ce va fi înglobată în strat de nisip. 

Elementele rețelei noi de canalizare pluvială: 

Cămine de vizitare:  21 buc 

Guri de scurgere simple:  37 buc 

Conductă PVC SN8 Dn400mm:      171,00 ml 

Conductă PVC SN8 Dn600mm:      607,00 ml 

 



 

 

DESCRIEREA LUCRĂRII 

Necesitatea acestui proiect a aparut ca urmare a disfunctionalitatilor de accesibilitate la 

zona de amplasament a proiectului. 

Implementarea proiectului va genera imbunatatiri evidente la nivel de costuri de operare, 

timp de parcurs, siguranta a circulatiei, poluare si accesibilitate la nivelul riveranilor dar va 

reprezenta inclusiv un suport pentru dezvoltarea sustenabila a zonei pentru urmatorii 25 de anii in 

conformitate cu cerintele Beneficiarului. 

Proiectul contribuie la imbunatatirea conditiilor de trafic, la siguranta si confortul 

participantilor la trafic prin crearea conditiilor pentru imbunatatirea calitatii serviciilor de 

transport. 

La dezvoltarea proiectului a fost avuta in vedere asigurarea accesului la infrastructura 

pentru toate categoriile de utilizatori.  

Drumul Belsugului, ce face obiectul prezentei documentatii este impartit in 2 tronsoane, dupa 

cum urmeaza: 

NR 

CRT  
TRONSON  LUNGIME (M)   

1 TRONSON  1 361.97 m  

2  TRONSON 2 413.60 m 

 

Traseul proiectat coincide cu traseul existent, iar ampriza proiectata nu se încadreaza în limitele 

amprizei actuale, de aceea vor fi necesare mutări de garduri si exproprieri. 

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. 

Strada se incadreaza in categoria a III-IV a de strazi cu un trafic mediu sau redus , fara transport in 

comun, asigurand accesul locatarilor din zona. 

Circulația se desfășoară cu dificultate, trotuarele pentru circulația pietonală iar scurgerea apelor 

pluviale se realizează defectuos, pe anumite suprafețe, aceasta stagnand pe partea carosabilă. 

Terenul în suprafaţă de 7367.70 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 sau va fi 

expropriat. 

          Lucrările prevăzute în prezentul proiect se încadrează în PUG aprobat. 

 Tronsoanele de drum propuse a fi amenajate urmează actualul traseu al drumurilor, terenul 

fiind de utilitate publică. Deoarece actualul teren nu are suprafata necesara realizarii drumului, se 

vor face exproprieri.   



 

 

Lucrările propuse prin prezenta documentaţie se vor realiza în zona drumului existent şi vor 

afecta suprafeţe de teren cu altă destinaţie, conform O.G. nr. 43/1997, privind regimul juridic al 

drumurilor publice. 

Avand in vedere starea tehnica a amplasamentului, consideram ca reabilitarea sistemului 

rutier al strazii Drumul Belsugului, va aduce beneficii importante prin eliminarea poluarii, prafului, 

baltirii apelor pluviale, prin infrumusetarea amplasamentului si implicit dezvoltarea zonei. 

 

 

 

Director General 

Marius Marin Petrescu 

 

 

 

 


