
 

                                                     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 263/04.10.2022 
privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite din administrarea 

Administrației Străzilor București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 arterele de circulație 
bulevardul Doina Cornea și șoseaua Cotroceni, în vederea amenajării unor piste pentru biciclete 

 
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 avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 6 nr. …..; 
Având în vedere: 

 H.C.G.M.B. nr. 254/2008 privind administrarea rețelei stradale principale şi a lucrărilor de artă 
din municipiul Bucureşti şi abrogarea hotărârii C.G.M.B. nr. 235/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 H.C.G.M.B. nr. 436/2018 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Municipiului București, 
cu modificările și completările ulterioare; 

 H.C.G.M.B. nr. 148/2021 privind schimbarea denumirii Bulevardului Vasile Milea; 
 În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) şi art. 166 alin. (2) lit. g), 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 a arterelor de 
circulație bulevardul Doina Cornea și șoseaua Cotroceni, situate pe raza administrativ teritorială a 
Sectorului 6, identificate conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea 
amenajării unor piste pentru biciclete. 

Art. 2. Finanțarea proiectului va fi realizată integral prin Programul Național de Redresare și 
Reziliență al României PNRR. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 prin aparatul de specialitate va 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. 4. Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesati 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 arterele  
de circulaţie bulevardul Doina Cornea și șoseaua Cotroceni,  

în vederea amenajării unor piste pentru biciclete 
  

 

 

În vederea facilitării accesului la mijloace de transport ecologice, sustenabile, 
în condiţii de siguranţă, este necesară realizarea unei reţele de piste pentru biciclete, 
amplasate astfel încât să asigure atât accesibilitatea utilizatorilor, cât și conectivitatea 
traseelor, pentru asigurarea capacităţii de deplasare a utilizatorilor între diverse 
puncte de interes. 

Pentru a permite realizarea unor piste de biciclete pe bulevardul Doina Cornea 
și șoseaua Grozăvești este necesar transmiterea acestor artere de circulaţie din 
administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea 
Consiliului Local al Sectorului 6. 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) şi art. 166 alin. (2) lit. g) 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 arterele de circulaţie bulevardul Doina Cornea și 
șoseaua Cotroceni, în vederea amenajării unor piste pentru biciclete.   

 
 

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 



 

 

 

       Nr. 45100/04.10.2022  
       

  

 RAPORT DE SPECIALITATE 

 
Analizând nevoile comunităţii locale în raport cu identificarea principalelor provocări 

plasate în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice, este necesară valorificarea 
oportunităţilor disponibile pentru compensarea dezechilibrelor intervenite ca urmare a 
intensificării traficului urban, pe fondul dinamicii economice și sociale înregistrate în  societatea 
modernă. 

Mecanismul participativ dezvoltat la nivelul Sectorului 6, urmărește extinderea aplicării 
măsurilor ce au ca scop sprijinirea eforturilor întreprinse de către toţi actorii implicaţi în vederea 
implementării prevederilor Planului de mobilitate urbană durabilă 2016-2030 Regiunea 
București-Ilfov. 

Acesta prevede, printre altele, promovarea unui sistem de transport eficient, integrat, 
durabil şi sigur, care să susţină dezvoltarea economică, socială și teritorială și să asigure o mai 
bună calitate a vieţii locuitorilor în marile aglomerări urbane. 

Facilitarea accesului la mijloace de transport ecologice, sustenabile, în condiţii de 
siguranţă, presupune realizarea unei reţele de piste pentru biciclete amplasate astfel încât, să 
asigure atât accesibilitatea utilizatorilor, cât și conectivitatea traseelor, pentru asigurarea 
capacităţii de deplasare a utilizatorilor între diverse puncte de interes. 

Pentru aprobarea finanţării externe, din fonduri nerambursabile, prin Programul Naţional 
de Redresare și Rezilienţă al României PNRR a obiectivului de investiţii derulat pentru realizarea 
de noi piste pentru biciclete pe raza administrativ-teritorială a sectorului 6, este necesară 
transmiterea din administrarea Administraţiei Străzilor București în administrarea Consiliului 
Local al Sectorului 6 al Municipiului București a arterelor de circulaţie pe care se vor amenaja 
pistele respective, în speţă bulevardul Doina Cornea și soseaua Cotroceni, identificate conform 
planului anexă, având următoarele caracteristici: 

 bulevardul Doina Cornea, IE 227843, în suprafaţă de 31.093, situat între splaiul 
Independenţei și bulevardul Iuliu Maniu;   

 șoseaua Cotroceni, IE 228081, în suprafaţă de 26.210 mp, situată între splaiul 
Independenţei și șoseaua Grozăvești; 

Întrucât depunerea documentaţiei necesare în vederea obţinerii fondurilor structurale 
destinate realizării proiectului este condiţionată de respectarea unor termene impuse prin PNRR, 
este necesară urgentarea procedurilor privind adoptarea prezentului proiect de hotărâre.  

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 arterele de circulaţie bulevardul Doina Cornea și 
șoseaua Cotroceni, în vederea amenajării unor piste pentru biciclete. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
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