MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T.: 730/16.11.2017

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă
a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, a terenului în suprafaţă
de 790,00 m.p., având numărul cadastral 202269, situat în zona B a cartierului „Constantin
Brâncuşi” Sector 6, în scopul construirii unei creşe/centru de zi pentru copii preşcolari, teren
identificat conform Anexei
Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Direcţiei
Generale Arhitect-Şef, precum şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;
Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;
Luând în considerare prevederile:
- H.C.L. Sector 6 nr. 5/2006 privind trecerea creşelor de pe raza Sectorului 6 în administrarea
directă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;
- H.C.L. Sector 6 nr. 79/2017 privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al
Municipiului Bucureşti în vederea asocierii şi realizării unei creşe şi a unei grădiniţe de către
Consiliului Local al Sectorului 6, pe terenurile în suprafaţă de 790,00 m.p. fiecare, situate în
cartierul „Constantin Brâncuşi”, zona B, sector 6, Bucureşti;
- H.C.G.M.B. nr. 157/2017 privind acordul Consiliului General al Municipiului Bucureşti în
vederea construirii unei creşe şi a unei grădiniţe pe terenurile în suprafaţă de 790,00 m.p.
fiecare, situate în Bucureşti, sector 6, zona B a cartierului „Constantin Brâncuşi”;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) şi ale art. 81 alin. (2) lit. f) şi lit. n) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în
administrarea directă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, a
terenului în suprafaţă de 790,00 m.p., având numărul cadastral 202269, situat în zona B a
cartierului „Constantin Brâncuşi” Sector 6, în scopul construirii unei creşe/centru de zi pentru
copii preşcolari, teren identificat conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) În vederea realizării investiţiei se permite ca sursa de finanţare să fie din bugetul
propriu sau prin asociere.
(3) În situaţia în care, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri nu este demarată investiţia prevăzută la alin. (1), se revocă dreptul de administrare.
Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 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

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul
Direcţiei Generale Arhitect-Şef;
Luând în considerare faptul că la nivelul cartierului „Constantin Brâncuşi”
există o necesitate acută de construire a unei creşe, la fel de mare ca şi necesitatea
construirii unui centru de zi pentru copiii preşcolari, pentru asigurarea cadrului
necesar în vederea protecţiei drepturilor copilului, supun spre dezbatere şi
aprobare Consiliului Local al Sectorului 6, prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR,
Gabriel Mutu

DIRECŢIA GENERALĂ ARHITECT ŞEF
DIRECŢIA TEHNICĂ

RAPORT DE SPECIALITATE
În exercitarea atribuţiilor conferite de lege, în baza prevederilor art. 45 alin. (2) şi ale art. 81 alin.
(2) lit. f) şi lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Sectorului 6 administrează, în condiţiile legii,
bunurile proprietate publică sau privată ale municipiului, de pe raza sectorului 6, contribuie la realizarea
măsurilor de protecţie şi asistenţă socială și asigură protecţia drepturilor copilului, potrivit legislaţiei în
vigoare.
Ca urmare a H.C.L. Sector 6 nr. 79/2017 privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului
General al Municipiului Bucureşti în vederea asocierii şi realizării unei creşe şi a unei grădiniţe de către
Consiliului Local al Sectorului 6, pe terenurile în suprafaţă de 790,00 m.p. fiecare, situate în cartierul
„Constantin Brâncuşi”, zona B, Sector 6, Bucureşti, a fost adoptată H.C.G.M.B. nr. 157/2017 privind
acordul Consiliului General al Municipiului Bucureşti în vederea construirii unei creşe şi a unei
grădiniţe pe terenurile în suprafaţă de 790,00 m.p. fiecare, situate în Bucureşti, sector 6, zona B a
cartierului „Constantin Brâncuşi”.
Cum la nivelul acestui cartier necesitatea construirii unei creşe este la fel de mare ca şi
necesitatea construirii unui centru de zi pentru copiii preşcolari şi luând în considerare faptul că la
nivelul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a fost adoptată H.C.L. Sector 6 nr. 5/2006 privind trecerea
creşelor de pe raza Sectorului 6 în administrarea directă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 6, considerăm oportună transmiterea proiectului de construire a unei
creşe/centru de zi pentru copii preşcolari în sarcina acestei Direcţii.
Faţă de cele prezentate mai sus, supunem spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al
Sectorului 6, prezentul proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al
Sectorului 6 în administrarea directă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 6 a terenului în suprafaţă de 790,00 m.p., având numărul cadastral 202269, situat în zona B a
cartierului „Constantin Brâncuşi”, Sector 6, în scopul construirii unei creşe/centru de zi pentru copiii
preşcolari, teren identificat conform Anexei.
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