
 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 191/25.07.2022 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii pentru 
construirea şi amplasarea unui număr de 150 de construcţii provizorii pentru comercializarea 

florilor şi presei pe raza Sectorului 6 al municipiului București 
 
 
Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de fundamentare 

nr. 11626/21.07.2022 a Administrației Comerciale Sector 6 și Raportul de specialitate                      
al ................... nr. .........., din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr. ......... 
și nr. ....;  

Având în vedere prevederile: 
- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. k), art. 196 alin. (1) lit. a) și          

art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii pentru 

construirea şi amplasarea unui număr de 150 de construcţii provizorii pentru comercializarea 
florilor şi presei pe raza Sectorului 6 al municipiului București, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Comercială Sector 6 vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată 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 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 
obiectivului de investiţii pentru construirea şi amplasarea unui număr 

 de 150 de construcţii provizorii pentru comercializarea florilor 
 şi presei pe raza Sectorului 6 al municipiului București 

 

 Având în vedere nevoia de îmbunătăţire a aspectului estetic al chioșcurilor 

pentru vânzare flori și presă de pe raza sectorului 6. 

 Prin implementarea acestui proiect de uniformizare a unităţilor de vânzare 

presă şi flori se va realiza o cosmetizare a domeniului public al municipiului 

Bucureşti de pe raza sectorului 6. 

În conformitate cu 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 și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de 

hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de 

investiţii pentru construirea şi amplasarea unui număr de 150 de construcţii 

provizorii pentru comercializarea florilor şi presei pe raza Sectorului 6 al 

municipiului București. 

  
 
 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 

                          



 

 

 

 

SERVICIUL DE PLANIFICARE  

A INVESTIȚIILOR 
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. 4971/29.07.2022 

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului 

de investiţii pentru construirea şi amplasarea unui număr de 150 de construcţii provizorii  
pentru comercializarea florilor şi presei pe raza Sectorului 6 al municipiului București 

 
 
 

Necesitatea aprobării acestui obiectiv porneşte de la preocuparea pentru activităţile 
specifice Administraţiei Comerciale Sector 6, care intenţionează să dezvolte un proiect de 
urbanizare la nivelul întregului sector. Această intenție presupune ca în locaţiile ce urmează a fi 
stabilite, să fie realizat un obiectiv nou de investiții, care constă în edificarea unui număr de 150 
de construcţii provizorii, în sectorul 6, destinate comerţului cu flori şi comerţului de presă. 
Implementarea acestui proiect de uniformizare a unităţilor de vânzare a presei şi a florilor va avea 
ca efect cosmetizarea domeniul public aparținând sectorului 6. 

Investiţia propusă are in vedere prevederile art. 1 alin. 2 din H.C.L. al Sectorului 6                        
nr. 135/2021 privind înfiinţarea  Administraţiei Comerciale Sector 6 şi desfiinţarea Administraţiei 
Pieţelor Sector 6 “(2) Administraţia Comercială Sector 6 va avea ca obiect principal de activitate 

administrarea, modernizarea, organizarea domeniului public şi privat al municipiului Bucureşti 

din Sectorul 6, cu specific de piaţă, a complexelor agroalimentare, a târgurilor şi oboarelor, 

parcărilor, precum şi a unităţilor locative din sectorul 6„. 

Astfel de edificii presupun aprobarea de către autoritatea deliberativă de la nivelul 
sectorului 6 a indicatorilor tehnico-economici. 

 
Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „CHIOȘCURI 
PENTRU COMERCIALIZAREA DE FLORI ȘI ZIARE ÎN SECTORUL 6”. 
 

Totalul cheltuielilor este de:  
 

13.105.523,55 lei din care TVA 2.092.478,55 pentru un număr de 75 chioșcuri pentru flori și 75 
chioșcuri pentru ziare 
 
din care C+M: 
11.996.877,90 din care TVA 1.915.467,90  pentru un număr de 75 chioșcuri pentru flori și 75 
chioșcuri pentru ziare 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Capacitati fizice pentru un chioşc: 
 

 Suprafața construită la sol   = 8.07mp 

 Suprafața utilă  = 6.67mp 

 Regim de înălțime - parter 

 Înălțimea liberă interioară  = 2.58 m 

 Hmax. Cornișă și coamă raportat la cota ± 0.00  = + 2.80m 
 

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

Durata de realizare a investiției este de 24 luni. 
 
      Având în vedere cele expuse anterior, solicităm Consiliului Local al Sectorului 6 aprobarea la 
proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de 
investiţii pentru construirea şi amplasarea unui număr de 150 de construcţii provizorii pentru 
comercializarea florilor şi presei pe raza Sectorului 6 al municipiului București. 
 
 
 

 
Director General 

Marius Marin Petrescu 
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ADMINISTRAȚIA COMERCIALĂ SECTOR 6 
NUMĂR DE TELEFON: +40 0213161297 

ADRESĂ POȘTALĂ: ȘOS. VIRTUȚII NR.148, ET.1, 
SECTOR 6 BUCUREȘTI 

E-MAIL: contact@acs6.ro 
WWW.ACS6.RO 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

al proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 
obiectivului de investiţii pentru construirea şi amplasarea unui număr de 150 de construcţii 

provizorii pentru comercializarea florilor şi presei pe raza sectorului 6 al municipiului 
București 

 

 
  Conform art.4 alin.2 din H.G. nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu 
produse de piață în unele zone “  (2) Zonele publice pentru exercitarea comerţului cu produse 

şi servicii de piaţă sunt delimitate de către autorităţile administraţiei publice locale în 

conformitate cu planurile de urbanism general.Autorităţile publice locale stabilesc tipul de 

comerţ, cu consultarea asociaţiilor comercianţilor şi a consumatorilor, potrivit actelor 

normative în vigoare.“ 

       Luând în considerare prevederile art.1 alin.2 din HCL Sector 6 nr. 135/2021 privind 
înfiinţarea  Administraţiei Comerciale Sector 6 şi desfiinţarea Administraţiei Pieţelor Sector 6 
“(2) Administraţia Comercială Sector 6 va avea ca obiect principal de activitate administrarea, 

modernizarea, organizarea domeniului public şi privat al municipiului Bucureşti din Sectorul 

6, cu specific de piaţă, a complexelor agroalimentare, a târgurilor şi oboarelor, parcărilor, 

precum şi a unităţilor locative din sectorul 6..“ 

     Ţinând cont de faptul că obiectul final al acestui act administrativ constă în derularea 
activităţilor specifice Administraţiei Comerciale Sector 6, Administraţia Comercială Sector 6 
intenţionează să dezvolte un proiect de urbanizare la nivelul întregului sector, mai exact, în 
locaţiile ce vor fi stabilite, se preconizează realizarea unui obiectiv nou de investiţii prin 
edificarea unui număr de … de construcţii provizorii destinate comerţului cu flori în sectorul 6 
şi a unui număr de … de construcţii provizorii destinate comerţului de presă în sectorul 6, iar 
astfel de edificii presupun inclusiv aprobarea de către autoritatea deliberativă de la nivelul 
sectorului 6 a indicatorilor tehnico economici. 

      În acest sens statuează prev. art. 44 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare “(1) Documetaţiile ethnic-economice ale 

obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în completare din 

bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate 

direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de către 

autorităţile deliberative.“ 

      Conf. art. 7 alin.1 şi 2 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice“  (1) Studiul de fezabilitate este documentaţia tehnico-economică 

prin care proiectantul, fără a se limita la datele şi informaţiile cuprinse în nota conceptual şi 

în tema de proiectare şi, după caz, în studiul de prefezabilitate, analizează, fundamentează şi 

propune minimum două scenario/opţiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat 

şi documentat, scenariul/opţiunea tehnico-economică optimă pentru realizarea obiectivului de 
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ADMINISTRAȚIA COMERCIALĂ SECTOR 6 
NUMĂR DE TELEFON: +40 0213161297 

ADRESĂ POȘTALĂ: ȘOS. VIRTUȚII NR.148, ET.1, 
SECTOR 6 BUCUREȘTI 

E-MAIL: contact@acs6.ro 
WWW.ACS6.RO 

investiţii. (2) Scenariul/opţiunea tenico-economică optimă recomendată potrivit alin.1, 

cuprinde:a)soluţia tehnică; b) principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de 

investiţii; c) certificatul de urbanism, avizele conforme pentru asigurarea utilităţilor, precum 

şi avize, acorduri şi studii specific, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii; 

d) strategia de implementare, exploatare/operare şi de întreţinere a investiţiei.“ 

  Luând în cosiderare art.20 alin.6 din Anexa nr.3 la H.C.L. Sector 6 nr.135/2021 
conform căruia directorul general elaborează strtegii/politici comerciale şi de dezvoltare a 
instituţiei pe care le propune Primarului Sectorului 6. 

             Propunem Primarului Sectorului 6 inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii pentru construirea şi 
amplasarea unui număr de 150 de construcţii provizorii pentru comercializarea florilor şi presei 
pe raza sectorului 6 al municipiului București. 

 
                                                                         

DIRECTOR GENERAL 

Alexandra Crăciun 

 


