
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 308/17.11.2022 

privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor               
tehnico-economici aferenţi, pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea alimentare cu apă 

strada Alexandru Ivasiuc" 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 
specialitate al Direcției Generale Investiții Publice 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 conformitate cu prevederile: 

-  art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

-  Legii nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea 
în construcții, cu modificările și completările ulterioare; 

-  Legii nr. 241/2006 privind regimul serviciului de alimentare cu apă și canalizare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, actualizată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

-   H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în contrucții; 
    În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit k), art. 196 alin. (1)               

lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți 
obiectivului de investiții „Extindere rețea alimentare cu apă strada Alexandru Ivasiuc"                           
conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.  (1)  Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii Publice şi Direcţia Generală 
Economică vor aduce 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. 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                                                     
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza Studiu de 

Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi, pentru obiectivul de 

investiţii  “ Extindere reţea alimentare cu apă strada Alexandru Ivasiuc" 

 

 

În vederea asigurării sanătăţii populaţiei, protecţiei factorilor de mediu și 
conformării cu reglementările în domeniu se impune reabilitarea, extinderea și 
îmbunătăţirea reţelelor de alimentare cu apă. 

Primăria Sectorului 6 al Municipiului București intenţionează să continue 
programul de investiţii în ceea ce privește serviciile de alimentare cu apă pentru 
sectorul 6. 

Strada Alexandru Ivasiuc are o lungime de aproximativ 452 m, este amplasată 
în Sectorul 6 al Municipiului București și se intersectează cu Calea Crângași. 
  În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. a) și 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 aferenţi, pentru obiectivul de 

investiţii  “ Extindere reţea alimentare cu apă strada Alexandru Ivasiuc".    

 

  

   

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 
Nr. 7504 / 17.11.2022 

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza 

Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi, pentru 
obiectivul de investiţii “ Extindere retea de alimentare cu apa strada Alexandru 

Ivasiuc" 
  
            

 

Necesitatea aprobării acestui obiectiv porneşte de la preocuparea pentru 
deficienţele majore ale componentelor sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, 
referitoare la nivelul de asigurare al serviciilor pentru toti potentialii clienti, realizarea 
unor lucrari de modernizare si extindere ale sistemelor existente este strict necesară 
şi va conduce la îmbunătăţirea calităţii vietii locuitorilor, precum si la imbunatatirea 
calitatii apelor de suprafaţă si subterane, cu efecte benefice pentru consumatori. 

In consecinta, se impune reabilitarea, extinderea si imbunatatirea sistemelor de 
alimentare cu apa si canalizare, in vederea sigurantei sanatatii populatiei, protectiei 
factorilor de mediu si conformarii cu  reglementarile in domeniu. 

Primaria Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti intentioneaza sa continue 
programului de investitie in ceea ce priveste serviciile de alimentare cu apa si 
canalizare pentru sectorul 6. 

Strada ALEXANDRU IVASIUC are o lungime de aproximativ 452 m, este amplasata 
in Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, intersectie cu strada Calea Crangasi. 

Lucrarile care fac obiectul proiectului vor avea locatia/traseul in  Ansamblul de 
locuinte care solicita racordarea la retelele de apa pe strada Alexandru Ivasiuc nr. 3, 
sector 6 Bucuresti. 

In prezent, pe strada Alexandru Ivasiuc   exista o retea de alimentare cu apa  (Dn 
100 mm) si o retea de canalizare (partial). 

Extinderea retelei de alimentare cu apa ar duce la crearea de noi oportunitati ce 
pot asigura conditiile necesare cresterii nivelului de trai al locuitorilor din sectorul 6 si 
deopotriva a calitatii vietii. 

SERVICIUL URMARIRE CONTRACTE 

NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 
ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 

SECTOR 6, BUCUREȘTI 
E-MAIL: MONITORIZARECONTRACTE@PRIMARIE6.RO 

WWW.PRIMARIE6.RO 



 

 

Scrisoarea de raspuns, APA NOVA Bucuresti a indicat ca punct de bransare pentru 
conducta de alimentare cu apa a ansamblului de locuinte, conducta de apa potabila 
De 280 mm de pe strada Stefan Crisan, prin redimensionarea retelei publice de apa 
potabila Dn 100 mm de pe strada Alexandru Ivasiuc (intre str. Stefan Crisan si str 
Geoagiu). 

 
 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii 
„Extindere retea de alimentare cu apa strada Alexandru Ivasiuc”: 
 

Totalul cheltuielilor este de:  
 
586.312,43 lei (inclusiv TVA)  

din care C+M:  
403.666,30 lei (inclusiv TVA)  
 
Capacitati fizice 
 

 Lungime retea distributie apa potabila  – 429,3 ml; 
 Statie de pompare SPAU                         – 100    mp; 

 

durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni. 

Se estimeaza ca durata lucrarilor de executie va dura 6 luni. 
 

DESCRIEREA LUCRĂRII 
Pentru asigurarea presiunii si a debitului necesar alimentarii cu apa a ansamblului de 
locuinte nou construit, prin prezentul proiect, in conformitate cu solutia propusa de 
ApaNova Bucuresti, s-a propus: 
-  executia unei conducte PEID De 125 mm pe strada Alexandru Ivasiuc, intre strazile 
Stefan Crisan si str. Geoagiu; conducta proiectata se va poza paralel cu conducta 
existenta DN 100 mm, care se va mentine in functiune in continuare. Conducta 
proiectata PEID De 125 se va racorda cu conducta existenta PEID De 280 mm de pe 
strada Stefan Cristian, respectiv cu conducta Dn 100 mm de la intersectia cu strada 
Geoagiu. Pentru asigurarea izolarii curgerii din cele doua conducte existente, pe 
conducta proiectata s-a prevazut montarea unor vane ingropate V1 si V2 avand 
diametrul Dn 125 mm; detaliul pentru montajul acestor vane este prezentat. 



 

 

-Din conducta proiectata PEID De 125 mm, in dreptul intersectiei cu str.Geoagiu, s-a 
realizat un bransament cu o conducta PEID De 75 mm care va asigura debitul si 
presiunea necesara alimentarii cu apa a ansamblului de locuinte; pe aceasta conducta, 
la intrarea in incinta , a fost prevazut un camin de debitmetru avand dimensiunile in 
plan de 1,20 x 1,20 m si H=2.0 m in care a fost prevazut un debitmetru DN 65 mm, 
precum si doua vane cu actionare manuala Dn 65 mm pentru izolarea debitmetrului 
in caz de defectiune/inlocuire a acestuia; detaliul pentru acest camin este prezentat. 

Proiectul  de investitii „EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA STRADA 
ALEXANDRU IVASIUC” ce urmează a fi realizat de catre SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI 
BUCURESTI, trebuie sa respecte  prevederile in vigoare privind protecţia factorilor de 
mediu, astfel incat activitatea să nu genereze un impact semnificativ asupra mediului.    

În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. k) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, propun supunerea spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local Sector 6, 
proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza Studiu de 
Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi, pentru obiectivul de investiţii               
“ Extindere retea de alimentare cu apa strada Alexandru Ivasiuc". 

 
 

 

 
 

Director General 
Marius Marin Petrescu 

 
 
 
 


