
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
NR. 320/22.11.2022 

privind aprobarea documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor                    
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “AMENAJARE LOC DE JOACĂ  

PE STR. GEORGE RANETTI” 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de fundamentare 
a Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 nr. 21008/22.11.2022 şi 
Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii Publice 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 ………..; 

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 LOC DE JOACĂ PE            

STR. GEORGE RANETTI”, 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, conform competenţelor. 

(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 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
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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 LOC DE JOACĂ PE STR. GEORGE RANETTI” 

 

Ţinând seama de 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”. 

Având în vedere deficitul de spaţii verzi în interiorul oraşului, raportat la 
numărul de locuitori, se impun o serie de măsuri cu scopul de a îmbunătăţi 
calitatea vieţii prin amenajarea de spaţii care să încurajeze activităţile în aer liber, 
fără să afecteze fondul plantat existent, al protejării şi gestionarii durabile a 
spaţiilor verzi existente şi al creşterii standardelor de viaţă a locuitorilor.                     
Prin această investiţie se urmăreşte amenajarea unor spaţii de joacă adecvate,                
la nivelul Sectorului 6, Bucureşti, care să deservească funcţional locuitorii oraşului,              
să nu afecteze spaţiile verzi şi în acelaşi timp să creeze un spaţiu de joacă frumos şi 
sigur pentru copii. 

Analiza necesităţii promovării acestei investiţii s-a realizat ţinânt cont de 
următoarele aspecte:  
- Dezvoltarea durabilă a localităţii;  
- Îmbunatăţirea calităţii mediului înconjurător;  
- Încurajarea activităţilor pentru copii în aer liber. 

În conformitate cu 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 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 LOC DE JOACĂ PE 
STR. GEORGE RANETTI”. 
 

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. 7618 / 22.11.2022 

 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “AMENAJARE LOC DE JOACĂ 

PE STR. GEORGE RANETTI” 

 

 

  Primăria Sectorului 6 se află intr-un amplu proces de dezvoltare urbanistică, economică și 
socială, proces care susține echilibrul actual dintre mediul natural și nevoie comunității. 

 Parcurile și spațiile verzi, precum și spațiile de joacă sunt necesare pentru crearea unui 
mediu propice relaxării, mișcării în aer liber cât și pentru stimularea imaginației și a tuturor 
simțurilor, sociabilității, dezvoltării fizice și activităților de coordonare motorii.     

Locul de joacă propus se va amenaja pe o suprafață de aproximativ 220 mp. 

 

Obiectivele ce trebuie atinse prin executarea lucrărilor de amenajare a acestui parc de 
recreere și a spațiilor de joacă și activități sunt: 

- îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor sectorului 6, indiferent de vârstă, 
abilități sau dizabilități; 

- promovarea calității și eficiența activităților de amenajare; 
- protecția mediului înconjurător în cooncordanță cu programul de adaptare la normele 

europene în vigoare. 

 

  Valoarea totală a obiectivului de investiţii este de 407,720.28 lei fără TVA, respectiv 
484,989.543 lei cu TVA, din care construcții-montaj (C+M) 92,933.62 lei fără TVA, respectiv 
110,591.003 lei cu TVA. 

 Sectorul 6 al Municipiului București a facut toate demersurile și a alocat suma necesară 
realizarii acestui proiect în lista obiectivelor de investiții finatate din bugetul local în anul 2022.  

 

 Ținând cont de aceste aspecte, cu scopul unei utilizări eficiente a resurselor la nivelul 
administrației locale a Sectorului 6 și în temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum și 
cele ale art. 166 alin. (2) lit. p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare, propun supunerea spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local Sector 
6, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “AMENAJARE LOC DE JOACĂ 
PE STR. GEORGE RANETTI”. 

 
Director General 

Marius Marin Petrescu 

 
 

 

SERVICIUL PLANIFICARE INVESTIȚII 
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 LOC DE JOACĂ PE STR. GEORGE RANETTI” 

 

 

Din punct de vedere administrativ, terenul ce face obiectul prezentei amenajări este amplasat în 
Municipiul Bucureşti, în cadrul Sectorului 6, nr. cadastral: 244216, cu acces din Strada George Ranetti. 
Locul de joacă se va amenaja pe o suprafaţă de aproximativ 220 mp. 

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 spațiilor de joacă sunt:  

-  îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor Sectorului 6, indiferent de vârstă, abilităţi sau 
dizabilităţi, etc.,  
-    promovarea calităţii şi eficienţa activităţilor de amenajare;  
-  protecţia mediului înconjurător în concordanţă cu programul de adaptare la normele europene în 
vigoare. 
 

Totalul cheltuielilor este de:  407,720.28 LEI (fără TVA)  

din care C+M:  92,933.62 LEI (fără TVA)  

           Pentru amenajarea acestui obiectiv, proiectul propune următoarele : 
 

- Suprafaţă loc de joacă -  220 mp                                          
 - Suprafaţă antitraumă (tartan) – 220 mp 
            - Complex de joacă tip 5 – 1buc  
            - Leagăn mixt tip 1– 2 buc; 
 - Balansoar pentru personae cu dizabilităţi tip 4 – 1 buc. 
 - Jucărie pe arc tip 3 – 2 buc. 
 - Jucărie pe arc tip 4 – 1 buc. 
            - Împrejmuire gard lemn tip 2 – 44m 
 - Băncuţe tip 3 – 4 buc. 
 - Coşuri gunoi tip 1 – 3 buc. 
 - Panou informare tip 1 – 1buc. 
             

Durata de realizare a investiţiei este de 3 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. 
 

Lucrările se vor realiza din fondurile Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 
Sector 6, fonduri aprobate cu această destinaţie din bugetul A.D.P.D.U. Sector 6 şi/sau alte surse legal 
constituite.  

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 LOC DE JOACĂ PE STR. 

GEORGE RANETTI”. 

 
DIRECTOR GENERAL 

IOAN-OVIDIU MAXIM 


