
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 269/07.10.2022 

privind aprobarea documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor                  
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  
“AMENAJARE PARC LINIEI – TRONSON 2” 

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 al Municipiului 
Bucureşti, Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii Publice nr. ……………., din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 şi Nota de fundamentare                      
nr. 17749/06.10.2022 a Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6.  
 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 
6 nr. ……, nr….... și nr. ..…...; 

Ţinând cont de 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,                 
cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. k), art.196 alin. (1) lit. a) şi 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 documentaţia tehnică faza studiu de fezabilitate şi indicatorii                 
tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “AMENAJARE PARC                      
LINIEI – TRONSON 2”, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se va face din fonduri 
aprobate cu această destinaţie din bugetul A.D.P.D.U. Sector 6 şi/sau alte surse legal constituite. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană             
Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 
 Art. 4 Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în 
termenul prevăzut de lege. 
 
 
 
INIȚIATOR PROIECT, 
          PRIMAR, 
   CIPRIAN CIUCU 

                                 AVIZEAZĂ 
       pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)
                       din O.U.G. nr. 57/2019 
             Secretarul general al Sectorului 6, 
                             Demirel Spiridon 

 

 

ROMÂNIA 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice faza studiu  

de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  

“AMENAJARE PARC LINIEI – TRONSON 2” 

 

 

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale prin care: “Documentaţiile tehnico-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”. 

Dezvoltarea şi expansiunea urbană durabilă a sectorului este strâns legată 

de îmbunătăţirea serviciilor de bază. Necesitatea realizării lucrărilor la obiectivul de 

investiţii “AMENAJARE PARC LINIEI TRONSON 2” rezultă din faptul că după 

finalizararea lor, în zonă se vor reduce o parte din disfuncţionalităţile existente. 

Intervenţia va ridica interesul public local, va îmbunătăţi condiţiile de viaţă pentru 

locuitorii din zonă, va spori rata de utilizare a spaţiului, va îmbunătăţii calitatea 

mediului, va mări nivelul de confort, va diminua riscul de excluderi sociale şi va 

crea oportunităţi de investiţii. 

Luând în considerare prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum şi cele ale               

art. 166 alin. (2) lit. k) 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 aprobarea 

documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor                     

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “AMENAJARE PARC                     

LINIEI – TRONSON 2”. 

 

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 



 

 

 
 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6 

Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr. 9,  Sector 6, Bucureşti, 
Cod fiscal : 4364349; Tel: 021- 410.25.50, 021-410.09.57, 021-410.16.81; Fax: 021- 314.18.26; 

 

COD OPERATOR BAZA DATE CARACTER PERSONAL 5125/11535 ŞI 13330 

                                                                           
                                                                                                                           

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate  

şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  

“ AMENAJARE PARC LINIEI – TRONSON 2” 

 

Din punct de vedere administrativ, terenul viran ce face obiect prezentei amenajări este amplasat în 
Municipiul Bucureşti, în cadrul Sectorului 6, nr. cadastral: 205876, cu acces din arterele Strada Lujerului, 
strada Liniei şi strada Fruntaş Anghel Mihai. 
Parcul se desfăşoară pe o lungime de aproximativ 581 ml şi o suprafaţă de aproximativ 16110 mp. 

Ȋn prezent acest teren este neamenajat, creeând un disconfort cetăţenilor care tranzitează zona. 
Investiția care se dorește a fi realizată are ca scop principal reamenajarea zonei și crearea unor 

oportunități de relaxare pentru cetăţenii sectorului 6. 
Obiectivele ce trebuie atinse prin executarea lucrărilor de amenajare a unui parc de recreere şi a 

spațiilor de joacă și activități sunt:  
-  îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor Sectorului 6, indiferent de vârstă, abilităţi sau 
dizabilităţi, etc.,  
-  promovarea calităţii şi eficientă a activităţilor de amenajare;  
-  protecţia mediului înconjurător în concordanţă cu programul de adaptare la normele europene în 
vigoare. 
 

Valoarea totală a devizului general estimativ al investiţiei este de: 
 

14,313,806.865 LEI (fără TVA) la care se adaugă 2,693,467.101 LEI (TVA) rezultând 

17,007,273.966 LEI (inclusiv TVA)  

din care C+M:  

12,302,433.184 LEI (fără TVA) la care se adaugă 2,337,462.305 LEI (TVA) rezultând 

14,639,895.489 LEI (inclusiv TVA)  

           Pentru amenajarea acestui obiectiv, proiectul propune următoarele : 
 

- Suprafaţă parc -  16110 mp                                          
 - Suprafaţă carosabilă şi parcări – 326 mp 
            - Suprafaţă zone pavate – 5413 mp  
 - Suprafaţă piste biciclete – 1657 ml 
 - Suprafaţă zone  decking – 1141  mp                   
 - Suprafaţă spaţii verzi – 5897 mp 
            - Pistă Pump-Track – 1 bucată 
            - Fântână Drydeck – 1 bucată  



            - Împrejmuire - 1 bucată    
            - Băncuţe – 110 bucăţi 
 - Coşuri gunoi - 35 bucăţi 
 - Cismele – 3 bucăţi 
 - Hamace – 10 bucăţi 
            - Sistem automatizat de irigaţii – 1 bucată  
            - Iluminat - 1 bucată 
            - Activităţi pentru copii – 1 bucată 
            - Activităţi fitness şi workout – 1 bucată 
            - Rastel de biciclete – 3 bucăţi 
            - Foişoare Smart – 5 bucăţi  
            - Rastel de biciclete – 3 bucăţi 
            - Pergole metalice – 6 bucăţi 

Durata de realizare a investiției este de 15 luni  
 
Indicatorii tehnico-economici sunt conformi cu devizul general al investiției ȋntocmit ȋn 

conformitate cu prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016. 
Din punct de vedere Tehnic, sunt incidente prevederile art. 5, alin(4) și art. 7 din Hotărârea 

Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 

Din punct de vedere juridic, raportat la dispozitiile art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, proiectul ȋndeplinește condițiile legale. 

Din punct de vedere economic, raportat la dispozitiile art. 44, alin.(1) din Legea nr. 273/2006, 
privind finanțele publice locale, proiectul ȋndeplinește condițiile legale. 

 
La nivelul sectorului 6 există o cerere mare din partea cetăţenilor pentru amenajarea de spaţii 

pentru petrecerea timpului liber.  
Preocuparea pentru dezvoltarea economică trebuie acompaniată de grija pentru calitatea mediului 

înconjurător, amenajarea spaţiilor verzi, a spaţiilor de recreere și reducerea poluării generate de activitățile 
de transport. Doar printr-o asemenea abordare se poate vorbi de o dezvoltare durabilă, în beneficiul 
generațiilor de azi și al celor de mâine. 

Dezvoltarea şi expansiunea urbană durabilă a sectorului este strâns legată de îmbunătăţirea 
serviciilor de bază. Necesitatea realizării lucrărilor rezultă din faptul că după finalizararea lor, în zonă se 
vor reduce o parte din disfuncţionalităţile existente. Intervenţia va ridica interesul public local, va 
îmbunătăţi condiţiile de viaţă pentru locuitorii din zonă, va spori rata de utilizare a spaţiului, va îmbunătăţi 
calitatea mediului (reducerea poluării), va mări nivelul de confort, va diminua riscul de excluderi sociale 
şi va crea oportunităţi de investiţii. 

Investiţia este necesară, de asemnea şi pentru menţinerea unui mediu propice stimulării 
imaginaţiei, sociabilităţii, dezvoltării fizice şi a abilitaţilor de coordonare motrice la copii. 

 
 Lucrările se vor realiza din fondurile Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 

Sector 6. 
 

Având în vedere cele expuse anterior, înaintăm 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 pentru obiectivul de investiţii “AMENAJARE PARC LINIEI – 

TRONSON 2”. 

 
DIRECTOR GENERAL 

IOAN-OVIDIU MAXIM 


