
Expunere de motive

Pentru a putea implementa o serie de proiecte de utilitate publica pe 

portiunea dintre pasajul Topora§i si pasajul Calor, Consiliul Local al Sectorului 5 

are nevoie de transferal terenului cu sina de cale ferata si adiacent acesteia plasat 
mtre Gara Progresu si Gara Bucuresti Vest, din domeniul public al statului aflat m 

administrarea Ministerului Transporturilor 51 concesiunea CNCF CFR - SA in 

domeniul public al statului, respectiv al Consiliului Local Sector 5, §1 in 

administrarea Consiliului Local Sector 5.

Tn conformitate cu Strategia Locala de Dezvoltare Durabila a Sectorului 5, 
aceste proiecte de utilitati publice propun o noua artera carosabila de categoria I 
pe direcfia Nord-Sud, sub forma Bulevardului Rocar, intre pasajul Toporasi si 
pasajul Rahova. De asemenea, se intenfioneaza si dezvoltarea de locuinte de 

necesitate si crearea unor zone HUB - creativ ^i alte HUB-uri pentru industrii 
energetice. Tn plus, vor fi amenajate 0 serie de spatii verzi, avand in vedere ca 

Sectoral 5 al Municipiului Bucuresti are cea mai mica suprafa^a de spatii verzi, sub 

norma europeana pe cap de (ocuitor.

Tn planul de actiune elaborat pentru Regenerarea Urbana a cartierului 
Ferentari s-au constatat urmatoarele oportunitati de dezvoltare:

- conturarea unei noi artere majore care sa preia o parte a fluxului Capitalei 
dinspre centra spre zona de sud (Giurgiu, Magurele), venind ca alternativa la 

Soseaua Giurgiului si la Prelungirea Ferentari;

- racordarea unor zone ale cartierului Ferentari (lacob Andrei, Zabrauti) la o 

artera carosabila principala, ceea ce ar deschide oportunitati de dezvoltare 

economica si sociala;

- 0 mai buna relatie pe directia Nord-Sud, in special cu central 
Bucurestiului, exploatand caracterul radial al Capitalei (in continuarea 

interventiilor la nivel zonal, unde propunerile pentru lacob Andrei ^i Livezilor se 

concentreaza pe exploatarea caracterului concentric);

- cresterea mobilitatii cu un grad mai mare de afectare a populafiei prin 

propunerea unei artere de gabarit important;



- construirea de locuinte de necesitate pe terenurile adiacente viitorului
bulevard;

- implicatiile nu se restrang astfel doar asupra mediului construit, ci 
redeseneaza identitatea teritoriului.

Toate acestea sunt integrate cu dimensiunea sociala si ecologica, mtre zona 

dintre pasajul Calor pasajul Rahova fiind prevazuta dezvoltarea de locuinte si 
spatii verzl:

- dezvoltarea tramei stradale este realizata in stransa legatura cu 

etapizarea regenerarii fondului construit, atat de locuinte colective, cat 
si cel de locuinte individuale acolo unde este cazul (interventii de creare 

de punti de legatura intre artere ce prezinta potential de continuitate 

acolo unde raportul efect/efort se preconizeaza a fi supraunitar);
- creionarea unor poten^iale spatii publice vii, care sa devina expresii ale 

opiniei publice (spatii de manifestare a locatarilor, suficient de flexibile 

astfel meat modul de utilizare sa nu mai fie mgradit de constrangeri 
fizice care nu sunt necesare (recreionarea identitatii colective locale);

- implementarea unor programe precum Centre de Cartier, Centre Sociale 

sau Centre Culturale;
- schimbarea de paradigma la nivelul sferei sociale a cartierelor prin 

dezvoltarea de programe cu rol de promotor al procesului de regenerare 

urbana.

Tn conditiile m care tronsonul de cale ferata dintre Gara Progresu si Gara 

Bucuresti Vest nu mai este functional, acest transfer ar degreva CFR Infrastructure 

de o povara administrative si ar duce la dezvoltarea zonei adiacente, aducand plus 

valoare cetetenilor ce locuiesc m Cartierul Ferentari si intregului Bucuresti.




