
                                    
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 266/05.10.2022 
privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă              

a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască cu privire la asocierea Administrației Comerciale 
Sector 6 cu Societatea Service Ciclop S.A. în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor 

de interes public local de modernizare a unor parcări subterane aflate pe raza administrativ 
teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București și administrarea acestora 

 
Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de fundamentare             

nr. 15068/04.10.2022 a Administrației Comerciale Sector 6, Raportul de specialitate al 
..........................  nr…../……, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6; 

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al                
Sectorului 6 nr. .... și nr. ....; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și f), art. 166 alin. (2) lit. s) și alin. (3), art. 196                   
alin. (1) lit. b) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a 

Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Administrația 
Comercială Sector 6 și Societatea Service Ciclop S.A. 

Art. 2. (1) Obiectul asocierii îl constituie realizarea lucrărilor de expertizare tehnică, 
reabilitare și/sau consolidare și modernizare a parcărilor subterane colective din Drumul Taberei 
nr. 18, Drumul Taberei nr. 24, 1 Mai nr. 28 (fostă Compozitorilor nr. 28), Bulevardul Timișoara 
nr. 50 și administrarea acestora până la recuperarea sumelor investite. 

(2) Societatea Service Ciclop S.A. va preda pe bază de proces verbal Administrației 
Comerciale Sector 6 parcările subterane colective sus-menționate și va sprijini realizarea 
lucrărilor. 

(3) Cheltuielile necesare pentru efectuarea lucrărilor prevăzute la alin. (1) vor fi suportate, 
în limita sumelor alocate cu această destinație, din bugetul local al Sectorului 6 prin Administrația 
Comercială Sector 6. 
     Art. 3 (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Comercială Sector 6 vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor. 

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

Art. 4 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                                             
 

 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



 

 

 

 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

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

hotărască cu privire la asocierea Administraţiei Comerciale Sector 6 cu Societatea 
Service Ciclop S.A. în vederea finanţării și realizării în comun a lucrărilor de interes 
public local de modernizare a unor parcări subterane aflate pe raza administrativ  

teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București și administrarea acestora 
 
 

În Sectorul 6 se află un număr de 4 parcări colective subterane proprietatea 
Municipiului București și administrate de Societatea Service Ciclop S.A., care necesită 
lucrări de modernizare. 

Pentru a realiza lucrările de expertizare tehnică, reabilitare și/sau consolidare, 
modernizare și ulterior de administrare a acestora, este nevoie de asocierea între 
Societatea Service Ciclop S.A. și Administraţia Comercială Sector 6. 

În acest sens, Consiliul Local al Sectorului 6 trebuie să fie împuternicit expres 
de către Consiliul General al Municipiului București pentru a aproba asocierea între 
Societatea Service Ciclop S.A. și Administraţia Comercială Sector 6. 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și f), art. 166 alin. (2) lit.  s) și alin. (3) 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 solicitarea Consiliului General al Municipiului București pentru 
împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască cu privire la 
asocierea Administraţiei Comerciale Sector 6 cu Societatea Service Ciclop S.A. în 
vederea finanţării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local de 
modernizare a unor parcări subterane aflate pe raza administrativ teritorială a 
Sectorului 6 al Municipiului București și administrarea acestora. 

 
 

 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 

  

 Având în vedere specificul activității Administrației Comerciale Sector 6 privind 
dezvoltarea, atribuirea locurilor de parcare pentru cetățenii din sectorul 6; 

 Ținând cont că pe raza Sectorului 6 se află un număr de patru parcări subterane ce se află în 
administrarea societății Service Ciclop S.A., respectiv: 

 parcaj subteran din Drumul Taberei nr.18, sector 6, parcare colectivă cu un număr 
de 90 locuri; 

 parcaj subteran din Drumul Taberei, nr.24, sector 6, parcare colectivă cu un număr 

de 90 locuri; 

 parcaj subteran din str.Timișoara, nr. 50, sector 6, parcare colectivă cu un număr de 

58 locuri; 

 parcaj subteran din str. Compozitorilor, nr.28, sector 6, parcare colectivă cu un 
număr de 72 locuri. 

          Avțnd în vedere necesitatea asigurării unui număr foarte mare de locuri de parcare pentru 

cetățenii din Sectorul 6. 

              

Propunem Primarului Sectorului 6 inițierea proiectului de hotărâre privind 
solicitarea  Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a 
Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască cu privire la asocierea Administrației 
Comerciale Sector 6  cu Societatea Service Ciclop S.A. în vederea finanțării, realizării în 
comun a lucrărilor de interes public local de modernizare și administrarea  parcărilor 
subterane  aflate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București. 
 

                                                                         

                                                                                                    

SERVICIUL JURIDIC ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
                                                  

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
  Având în vedere specificul activității Administrației Comerciale Sector 6 privind 
dezvoltarea, atribuirea locurilor de parcare pentru cetățenii din sectorul 6; 

 Ținând cont că pe raza Sectorului 6 se află un număr de patru parcări subterane ce se află în 
administrarea societății Service Ciclop S.A., respectiv: 

 parcaj subteran din Drumul Taberei nr.18, sector 6, parcare colectivă cu un număr de 
90 locuri; 

 parcaj subteran din Drumul Taberei, nr.24, sector 6, parcare colectivă cu un număr 
de 90 locuri; 

 parcaj subteran din str.Timișoara, nr. 50, sector 6, parcare colectivă cu un număr de 
58 locuri; 

 parcaj subteran din str. Compozitorilor, nr.28, sector 6, parcare colectivă cu un 
număr de 72 locuri.          

Construcțiile aflate în proprietatea SC CICLOP SA, executate în perioada anilor 1961-1974, 
conform normelor și normativelor aflate în vigoare la acea dată.  
Construcțiile au structura de rezistență alcătuită din stâlpi, grinzi transversale și longitudinale, plăci 
din beton armat iar perimetral pereți structurali din beton armat. Accesul în parcare se face prin doua 
rampe din beton armat.  
În interior construcțiile au câteva compartimentări pentru diverse activități anexe și nu prezintă 
finisaje speciale, doar zugrăveli cu var. 
Pardoseala din beton este prevăzută cu canale acoperite cu grătare pentru evacuarea apelor 
accidentale. 
La intradosul plăcilor sunt amplasate instalațiile pentru canalizare ale clădirilor construite peste 
garaj, la nivelul trotuarului. 
Construcția a fost exploatată fără a se face lucrări de reparații și întreținere, din acest motiv prezintă 
următoarele degradări: canale din pardoseală parțial dezafectate, grătare lipsă, infiltrații masive de 
apă la plăci, armături corodate vizibile la partea inferioară a plăcilor și grinzilor și la partea inferioară 
a stâlpilor, stâlpi care la partea inferioară au acoperirea cu beton a armăturilor degradată sau lipsă. 
Se constată că stâlpii cu dimensiunile de 40x40cm la o tramă de 5x5m sunt armați cu câte 3 bare pe 
latură de Φ16 ÷ 20mm oțel beton OB37, cu etrieri la 20cm distanță în zona inferioară iar betonul 
este segregat. 
Grinzile sunt armate cu 2 bare la partea inferioară de Φ16 ÷ 20mm oțel beton OB37, cu etrieri la 
20cm distanță în zona de lângă reazeme. 
Pereții structurali perimetrali din beton armat prezintă zone cu segregări accentuate ale betonului. 
 
Toate parcările amintite fac parte din complexe comerciale sau zone publice cu trafic intens. 

ADMINISTRAŢIA COMERCIALĂ SECTOR 6 
NUMĂR DE TELEFON: +40 21161297/98/99 

ADRESĂ POȘTALĂ: ŞOS. VIRTUŢII, NR. 148, ETAJ 1 
SECTOR 6 BUCUREȘTI 

E-MAIL: contact@acs6.ro 



 

 

Astfel pentru siguranța locuitorilor propunem Primarului Sectorului 6 inițierea proiectului 
de hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea 
expresă a Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască cu privire la asocierea Administrației 
Comerciale Sector 6  cu Societatea Service Ciclop S.A. în vederea finanțării și realizării în comun a 
lucrărilor de interes public local de modernizare a unor parcări subterane aflate pe raza administrativ 
teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București și administrarea acestora. 

 

 

DIRECTOR GENERAL 
Crăciun Alexandra 


