
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                             PROIECT                          
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                            AVIZEAZĂ 
S.T.: 253/04.05.2018                                                                  pentru legalitate                          
                                                                Secretarul Sectorului 6, 

                                                     Demirel Spiridon 
        

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniţă  
în incinta Grădiniţei nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

  
 

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi 
Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

În conformitate cu prevederile: 
Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
          Legea nr. 50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii ; 
          H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru ale 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
          În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Consiliul Local Sector 6,    

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii  tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie construire corp grădiniţă  în incinta Grădiniţei nr. 274. 

(2) Indicatorii tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în  
Anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia 
Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 
competenţelor. 
 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.               
                                                                                                                                 
PREŞEDINTE   DE   ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                    pentru legalitate 
                                                                                            Secretarul Sectorului 6,
                                  
                                                                                
                                                                               Demirel Spiridon                          
Nr.:  
Data:  



 
 
 
                                                                                
                                  

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 
 

Primăria Sectorului 6 intenţionează să construiască noi unităţi de învăţământ 
secundar şi primar, ce pot oferi ocazia de învăţare, dezvoltare şi integrare într-un 
mediu adecvat pentru cât mai mulţi copii, precum şi asigurarea condiţiilor 
corespunzătoare şi satisfacerea cerinţelor esenţiale de calitate. 

Principalele  cerinţe specifice pentru acest program presupun asigurarea 
unor măsuri cum ar fi: structura de rezistenţă a construcţiei, închiderile exterioare 
şi compartimentările interioare, finisajele exterioare, acoperişul, securitatea în caz 
de incendiu, rezistenţă mecanică şi stabilitate, igiena, sănătatea şi mediul 
înconjurător, izolarea termică şi economia de energie, asigurarea utilităţilor a 
spaţiilor tehnice, instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu, 
instalaţii supraveghere video, etc. 
          Văzând Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală 
Investiţii, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2) lit. a) şi cele ale art. 81 
alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supun spre dezbatere şi 
aprobare Consiliului Local Sector 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniţă în incinta 
Grădiniţei nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti. 
 
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
 

Gabriel Mutu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTIA GENERALA INVESTITII 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
         Conform legilor în vigoare, prin intermediul operaţiunilor vor fi sprijinite activităţi 

specifice, realizări de investiţii pentru construirea unităţilor de învăţământ primar sau secundar. 

Construirea unităţilor de învăţământ, îmbunătăţirea continuă a condiţiilor necesare desfăşurării 

procesului de învăţământ, sunt unele dintre principalele priorităţi pe care autoritatea locală a 

Sectorului 6 şi le-a propus a le realiza.  

Principalele cerinţe specifice pentru acest program presupun asigurarea unor măsuri cum 

ar fi: structura de rezistenţă a construcţiei, închiderile exterioare şi compartimentările interioare, 

finisajele exterioare, acoperişul, securitatea în caz de incendiu, rezistenţa mecanică şi stabilitate, 

igiena, sănătatea şi mediul înconjurător, izolarea termică şi economia de energie, asigurarea 

utilităţilor a spaţiilor tehnice, instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu, 

instalaţii supraveghere video, etc. Cerinţele specifice menţionate de natură funţională, tehnică 

sau de dotare, cum ar fi cele privind protecţia civilă, securitatea la incendiu, sănătatea populaţiei, 

protecţia mediului şi altele corespund particularităţilor funcţionale şi de amplasament. 

        Având în vedere cele expuse anterior, solicităm Consiliului Local al Sectorului 6 aprobarea 

prezentului proiect de hotărâre. 

 
 
 

DIRECTOR GENERAL 
Iulian Gheorghe 

 


