
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                      PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                    AVIZEAZǍ 
S.T.: 531/08.08.2018                                                                          pentru legalitate 
                                                                                                     Secretarul Sectorului 6, 
                                                                                                            Demirel Spiridon 

 
   HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 
,,Amfiteatru” Școala Gimnazială nr. 198, actualmente Școala Gimnazială ,,Regina 

Maria”, din Str. Apusului nr. 71-73, Sector 6, București 
 
Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Școlilor Sector 6 și  

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 
 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;   

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu cele ale  H.G. 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, a Legii nr. 1/2011 privind educația națională cu modificările și 
completările ulterioare și cele ale Deciziei Inspectorului Școlar General al Municipiului 
București nr. 4333 din data de 12.10.2017 privind schimbarea denumirii Școlii 
Gimnaziale nr. 198, în Școala Gimnazială ,,Regina Maria”; 
 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 2 lit. a)  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. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții 
,,Amfiteatru” Școala Gimnazială nr. 198, actualmente Școala Gimnazială ,,Regina 
Maria”, din Str. Apusului nr. 71-73, Sector 6, București, aşa cum sunt prevăzuți în Anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Școlilor Sector 6 şi Direcţia 
Generală Economică din cadrul Primăriei Sectorului 6, 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 ȘEDINȚĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                            pentru legalitate 
                                                                                            Secretarul Sectorului 6, 
                                                                                                     
                                                                                                           
                                                                                                           Demirel Spiridon 
 
Nr.:  
Data:                         



 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 
 
 
 Având în vedere Raportul de specialitate al Directorului Executiv al 
Administraţiei Şcolilor Sector 6. 
 În baza art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, a 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 și a Legii       
nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Având în vedere solicitarea Şcolii Gimnaziale nr. 198, actualmente Şcoala 
Gimnazială ,,Regina Maria”, de a construi în incinta unităţii de învăţământ un 
amfiteatru care va aduce un aport important privind dezvoltarea activităţilor 
educaţionale, culturale şi sportive, considerăm că este necesară şi oportună 
construirea acestui obiectiv în scopul asigurării condiţiilor optime de desfăşurare a 
activităţii educaţionale a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 
Sectorului 6 în cauză, având în vedere că Administraţia Şcolilor Sector 6 are în 
administrare terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6.      
 Luând în considerare cele mai sus menţionate, supun spre dezbatere şi 
aprobare Consiliului Local al Sectorului 6, prezentul proiect de hotărâre pentru 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 
,,Amfiteatru” Şcoala Gimnazială nr. 198, actualmente Şcoala Gimnazială ,,Regina 
Maria”, din Strada Apusului nr. 71-73, Sector 6, Bucureşti. 
 

 

 

PRIMAR, 

 
Gabriel Mutu 



 

 

 

RAPORT SPECIALITATE 

 

 Având în vedere prevederile Legii nr.1/2011 a Educației Naționale cu 
modificările și completările ulterioare, H.C.L. Sector 6 Nr.122/2003 și H.C.L. Sector 6 
nr.152/2010, Consiliul Local Sector 6 a înființat Administrația Școlilor Sector 6 pentru a 
rezolva în conformitate cu prevederile legale în vigoare problemele economico-
financiare și tehnice ale unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza 
Sectorului 6. 
          În conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 a Educației Naționale cu 
modificările și completările ulterioare, art.20 ,,Autoritățile administrației publice locale 
asigură, în condițiile legii, buna desfășurare a învățământului preuniversitar în 
localitățile în care acestea își exercită autoritatea’’. 
 Având în vedere solicitarea Școala Gimnazială Nr.198 actualmente Școala 
Gimnazială ,,Regina Maria” de a construi în incinta unității de învățământ un 
amfiteatru care va aduce un aport important privind dezvoltarea activităților 
educaționale, culturale și sportive, considerăm că este necesară și oportună construirea 
acestui obiectiv în scopul asigurării condițiilor optime de desfășurare a activității 
educaționale a unității de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 în 
cauză, având în vedere că Administrația Școlilor Sector 6 are în administrare terenurile 
și clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de 
stat din Sectorul 6.      
 Amfiteatrul se va construi pe o suprafață de 250 mp, va avea o capacitate de 
maxim 200 locuri pe scaune și va fi folosit exclusiv de elevii unității de învățământ ai 
Școala Gimnazială Nr.198 actualmente Școala Gimnazială ,,Regina Maria” pentru 
desfășurarea în bune condiții a activității educaționale. 
 Soluţia tehnică propusă prin proiect respectă cele mai noi standarde tehnice în 
domeniul serviciilor educaţionale aplicabile, precum și standardele de calitate pentru 
infrastructura educaţională. Proiectul prevede măsuri de colectare selectivă a deșeurilor 
și lucrări pentru protecția mediului. 
 Realizarea acestui obiectiv de investiții se încadrează în politicile guvernamentale 
de investiții și permite o respectare mai adecvată a actelor legislative și normativelor 
tehnice în vigoare. 
 Precizăm că indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții 
,,Amfiteatru” Școala Gimnazială Nr.198 actualmente Școala Gimnazială ,,Regina 
Maria”  din Str.Apusului, Nr.71-73, Sector 6, București, constituie un document 
constitutiv al unui Studiu de fezabilitate întocmit referitor la acest obiectiv de investiții, 
iar indicatorii tehnico-eonomici propuși spre aprobare se referă la varianta optimă 
propusă de proiectant: costuri minime (de execuție și în exploatare), funcționalitate 
(ISU, aviz sanitar etc.) conform destinației și cerințelor specifice ale beneficiarului 
investiției. 
 
 
 



 
 Menționăm totodată, că Studiul de fezabilitate a fost elaborat în conformitate cu : 
- H.G. 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; 

- Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Legea Nr.1/2011 privind legea educației naționale cu modificările și completările 
ulterioare. 

 Considerăm că, aşa cum este conceput prezentul proiect privind indicatorii 
tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Amfiteatru” Școala Gimnazială Nr.198 
actualmente Școala Gimnazială ,,Regina Maria” din Str.Apusului, Nr.71-73, Sector 6, 
București, întruneşte toate condiţiile de legalitate, oportunitate şi necesitate, drept 
pentru care supunem spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul proiect 
de hotărâre.                                             
 

 

                                                                    Administrația Școlilor Sector 6  

                                                                        DIRECTOR EXECUTIV  

                                                                        Dumitru Eugenia-Daniela 

 


