
 

                            
                                    

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 262/04.10.2022 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite din 
administrarea Administrației Străzilor București în administrarea Consiliului local al            

Sectorului 6, prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, strada lt. col. 
Constantin Marinescu, secțiunea situată pe raza administrativ-teritorială a sectorului 6,                  

în vederea reabilitării 
 
 

 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 
specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Direcţiei Generale Arhitect Şef și Planificare 
Teritorială 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 baza H.C.G.M.B. nr. 254/2008 privind administrarea rețelei stradale principale şi a 
lucrărilor de artă din municipiul Bucureşti şi abrogarea hotarârii C.G.M.B. nr. 235/2005,           
cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti transmiterea din 
administrarea Administrației Străzilor București în administrarea Consiliului Local al   
Sectorului 6 al municipiului București, prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare 
Urbană Sector 6, a străzii lt. col. Constantin Marinescu, secțiunea situată pe raza                    
administrativ-teritorială a sectorului 6, cuprinsă între strada 1 Mai și Drumul Sării, având 
numărul cadastral 237578, identificată conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, în vederea reabilitării.  

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 prin aparatul de specialitate și Administrația 
Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri, conform competențelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6; 

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată 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 către Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti de a transmite din administrarea Administraţiei Străzilor București în 

administrarea Consiliului local al Sectorului 6, prin Administraţia Domeniului Public 
 și Dezvoltare Urbană Sector 6, strada lt. col. Constantin Marinescu, secţiunea  
situată pe raza administrativ-teritorială a sectorului 6, în vederea reabilitării  

 
 

 
Autorităţile administraţiei publice locale ale sectorului 6 urmăresc extinderea 

aplicării unor soluţii inovatoare ce au ca scop implementarea planului de mobilitate 
urbană durabilă 2016-2030 Regiunea București-Ilfov, iar demersurile întreprinse au 
în vedere integrarea străzii lt. col. Constantin Marinescu într-un sistem rutier unitar, 
adaptat exigenţelor actuale ale traficului urban modern.  

Proiectul vizează reabilitarea structurală, funcţională și estetică a străzii                      
lt. col. Constantin Marinescu, secţiunea situată pe raza administrativ-teritorială a 
sectorului 6, cuprinsă între strada 1 Mai și Drumul Sării.  

Secţiunea în cauză este înscrisă în evidenţele de cadastru și carte funciară ale 
municipiului București sub numărul 237578. 

 În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 166 alin. (2) lit. g) și alin. (3) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de 
hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a 
transmite din administrarea Administraţiei Străzilor București în administrarea 
Consiliului local al Sectorului 6, prin Administraţia Domeniului Public și Dezvoltare 
Urbană Sector 6, strada lt. col. Constantin Marinescu, secţiunea situată pe raza 
administrativ-teritorială a sectorului 6, în vederea reabilitării.  
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       Nr. 45139/04.10.2022 

        RAPORT DE SPECIALITATE 

 
Spaţiul urban este imaginea interacţiunii grupurilor sociale, iar acest fenomen 

se află într-o continuă dinamică sub influenţele dezvoltării economice și sociale. 

Strada lt. col. Constantin Marinescu reprezintă o importantă arteră de 

circulaţie ce deservește o vastă arie din cartierul Drumul Taberei și totodată, ar putea 

să constituie o alternativă viabilă pentru decongestionarea traficului auto și pietonal 

înregistrat la limita de est a sectorului 6, la intersecţia cu Drumul Sării.  

Ampla dezvoltare economică și socială a zonei, a condus la intensificarea 

traficului auto și pietonal, având drept consecinţă blocarea frecventă a circulaţiei în 

zonă, situaţie care determină creșterea timpului petrecut în trafic și intensificarea 

poluării în zonă. 

Pentru a putea diminua eficient efectele negative ale dezvoltării socio-

economice asupra mediului, organizarea şi gestionarea traficului urban trebuie 

planificate în perspectivă, prin raportarea permanentă la măsuri ecologice 

sustenabile, adaptate dinamicii urbane. 

Autorităţile administraţiei publice locale ale sectorului 6 urmăresc extinderea 

aplicării unor soluţii inovatoare ce au ca scop implementarea planului de mobilitate 

urbană durabilă 2016-2030 Regiunea București-Ilfov, iar demersurile întreprinse 

pentru integrarea arterei de circulaţie strada lt. col. Constantin Marinescu într-un 

sistem rutier unitar, adaptat exigenţelor actuale ale traficului urban modern, 

constituie o etapă a mecanismului participativ dezvoltat la nivelul sectorului 6. 

Proiectul vizează reabilitarea structurală, funcţională și estetică a arterei de 

circulaţie strada lt. col. Constantin Marinescu, secţiunea situată pe raza administrativ-

teritorială a sectorului 6, cuprinsă între strada 1 Mai și Drumul Sării.  

Secţiunea în cauză, identificată conform planului anexă ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre, este înscrisă în evidenţele de cadastru și carte 

funciară ale municipiului București sub numărul 237578. 

Drept urmare, în conformitate cu art. 136, alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm 

necesară şi oportună adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind solicitarea 

către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite din administrarea 

Administraţiei Străzilor București în administrarea Consiliului local al Sectorului 6 

artera de circulaţie strada lt. col. Constantin Marinescu, secţiunea situată pe raza 

administrativ-teritorială a sectorului 6, identificată conform planului anexă, în 

vederea reabilitării structurale, funcţionale și estetice.  
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