MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T.: 528/31.08.2017

PROIECT
AVIZEAZǍ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii
,,Construirea Grădiniţei ALBINA (S+P+2E)”, în incinta Liceului Teoretic Marin
Preda din Str. Ruşeţu nr. 17, Sector 6, Bucureşti

Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor
Sector 6;
Ţinând seama de Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6;
Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale
Consiliului Local Sector 6;
În conformitate cu prevederile 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 şi a Legii nr. 1/2011 privind legea educaţiei naţionale cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), 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. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii
,,Construirea Grădiniţei ALBINA (S+P+2E)”, în incinta Liceului Teoretic Marin
Preda din Str. Ruşeţu nr. 17, Sector 6, Bucureşti, aşa cum sunt prevăzuţi în Anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor 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 ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,

Demirel Spiridon
Nr.:
Data:

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Şcolilor
Sector 6, la art. 13 sunt stabilite atribuţiile instituţiei, respectiv asigurarea
funcţionalităţii bazei materiale a unităţilor de învăţământ, dezvoltarea şi protejarea
acesteia, desfăşurarea de activităţi şi studii privind necesarul de construcţii şcolare,
de investiţii, reparaţii şi modernizări la construcţiile existente şi întocmeşte
programul anual de achiziţii publice, stabilirea, pe bază de analiză, a priorităţilor în
realizarea obiectivelor de investiţii şi a lucrărilor de reparaţii, refaceri,
modernizări, repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv şi lucrare, în limita fondurilor
alocate în bugetul anual, asigurând utilizarea raţională şi eficientă a acestor
fonduri.
Având în vedere deficitul de locuri în grădiniţele de pe raza Sectorului 6 şi
numărul mare de înscrieri care nu pot fi onorate din lipsa locaţiilor existente în
prezent, se impune înfiinţarea de noi grădiniţe şi anume construirea unei grădiniţe
în incinta Liceului Teoretic Marin Preda din Str. Ruşeţu nr. 17, Sector 6,
Bucureşti, respectiv ,,Grădiniţa ALBINA (S+P+2E)”.
Ţinând cont de Raportul de specialitate al Directorului Executiv al
Administraţiei Şcolilor Sector 6, considerăm necesară şi oportună promovarea
prezentului proiect de hotărâre.

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 deficitul de locuri în grădinițele de pe raza
Sectorului 6 și numărul mare de înscrieri care nu pot fi onorate din lipsa
locațiilor existente în prezent se impune înființarea de noi grădinițe și
anume construirea unei grădinițe în incinta Liceului Teoretic Marin Preda
din Str.Rușețu, Nr.17, Sector 6, București, respectiv ,,Grădinița ALBINA
(S+P+2E)”.
Amplasamentul acestui obiectiv de investiții se găsește în apropierea a
două mari zone rezidențiale ale Sectorului 6, Crângași și Giulești –
Constructorilor, unde există un deficit însemnat de locuri în grădinițe,
Grădinițele existente în zonă (Grădinița Nr.40, Grădinița Fulg de Nea și
Grădinița din incinta Școlii Nr.163) funcționează cu un număr de copii în
grupe mult mai mari decât normele stabilite de Legea Nr.1/2011 a Educației
Naționale cu modificările și completările ulterioare, fără a putea face față la
solicitarea de înscrieri existente în prezent.
Construirea acestui obiectiv de investiții cu o capacitate de 200 locuri,
ar ameliora situația cu această zonă și ar rezolva o parte din solicitările
existente.

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.
Mai mult decât atât obiectivul de investiții construire Grădinița
ALBINA (S+P+2E) în incinta Liceului Teoretic Marin Preda din
Str.Rușețu, Nr.17, Sector 6, București, a fost aprobat în data de 19.07.2017
în „Lista obiectivelor de investiții și sumelor alocate acestora pentru
finanțarea Programului Național de Dezvoltare Națională (PNDN II) în
perioada 2017-2020 la Sectorul 6 – Poziția 1 cu suma de 10.565.100,00.
Programului Național de Dezvoltare Națională este derulat de Ministerul
Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene, iar
data limită pentru pregătirea dosarelor de investiție aferente obiectivelor
noi admise în program este 30.11.2017.
Precizăm că indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții
,,Construirea Grădiniței ALBINA (S+P+2E)”, în incinta Liceului Teoretic
Marin Preda din Str.Rușețu, Nr.17, 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.1/2011 privind legea educației naționale cu modificările și
completările ulterioare;
- Indicativ NP01197 – Normativ privind proiectarea, realizarea și
exploatarea construcțiilor pentru grădinițe de copii.

Considerăm că, aşa cum este conceput prezentul proiect privind
indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Construirea
Grădiniței ALBINA (S+P+2E)”, în incinta Liceului Teoretic Marin Preda
din Str.Rușețu, Nr.17, 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

