
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                  PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                           AVIZEAZǍ 
S.T.: 396/22.06.2018pentrulegalitate 
SecretarulSectorului 6, 
         DemirelSpiridon 
 

HOTĂRÂRE 
de aprobare a acordului de parteneriat între Primăria Sector 6  

și Administrația Școlilor Sector 6 
 

Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector6 
și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

Vazând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 
Ținând cont deprevederile art.71 din Regulamentul Parlamentului European 

și al Consiliului nr.1303/2013, ale Programului Operațional Regional 2014-2020 – 
Axa Prioritară 10 – Dezvoltarea infrastructurii educaţionale, program adoptat de 
Comisia Europeană în data de 23 iunie 2015, ale Legii nr. 1/2011 
privindeducaţianaţională, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. 
Sector 6nr.10 din data de 22.02.2001 privind înființarea Administrației unităților 
de învățământ preuniversitar de stat Sector 6, ale H.C.L. Sector 6 nr.122 din 
datade 11.09.2003 privind aprobarea schimbării denumirii Administrației 
Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat Sector 6 în Administrația Școlilor 
Sector 6, a Organigramei și a Statului de funcții, ale Proiectelor de investiții pe 
Axa 10 ce urmează a fi depuse de Administrația Școlilor Sector 6 pentru Colegiul 
Tehnic „Gheorghe Asachi”, Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”, 
Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz „Sfânta Maria”, Colegiul 
Economic „Costin C. Kirițescu”, Școala Gimnazială  nr. 164, Colegiul Tehnic 
„Petru Maior”; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederileart. 45 alin. (2) lit. a) şi ale art. 81 alin. (2)lit. j) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

Consiliul Local Sector 6, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art 1. Se aprobă proiecteleîn vederea finanțării acestora în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 
10.1, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1b/1/BI - POR/322/10/1/ și Obiectiv 
specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic 
şi învăţare pe tot parcursul vieţii, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.2/BI - 
POR/326/10/2/. 

Art 2. Se aprobă acordurile de parteneriat între Primăria Sectorului 6 - lider 
de proiect şi Administraţia Şcolilor Sector 6, în vederea implementării în comun a 
proiectelor, conform Anexeler nr. 1–6,care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 



 
Art 3. Se aprobă valoarea totală a proiectelor, cuprinse în Anexelenr. 1–6. 
Art 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect, reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din 
valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanțarea proiectelor. 

Art 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 
implementării proiectelor, pentru implementarea proiectelor în condiții optime, se 
vor asigura din fondurile proprii.  

Art 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării 
proiectelor în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 
instrumente structurale. 

Art 7. Se împuterniceștePrimarulSectorului 6 să semneze toate actele 
necesare şi contractul de finanţare în numele Primăriei Sectorului 6 al 
Municipiului Bucureşti şi al partenerului. 

Art 8.(1) Primarul Sectorului 6, Directorul executiv al 
AdministrațieiȘcolilor Sector 6 și Directorul General Economic al Direcției 
Generale Economice din cadrul Primăriei Sectorului 6 vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei conform competențelor. 

(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 
Administrației Școlilor Sector 6. 
 În baza art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, 
art. 45 alin. (1), precum şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare a 
Legii nr. 1/2011 privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare, a 
art. 13 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației Școlilor       
Sector 6, prin care sunt stabilite atribuțiile instituției, respectiv asigurarea funcţionalității 
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 situația actuală a Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi”, Școlii 
Gimnaziale Speciale „Constantin Păunescu”, Școlii Profesionale Speciale pentru 
Deficienți de Auz „Sfânta Maria”, Colegiului Economic „Costin C. Kirițescu”, Școlii 
Gimnaziale nr. 164, Colegiului Tehnic „Petru Maior”, se impune modernizarea și  
dotarea acestora în scopul asigurării condițiilor optime de desfășurare a activității 
educaționale a celor 6 unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 
în cauză. 
 Luând în considerare cele mai sus menționate, supun spre dezbatere și aprobare 
Consiliului Local al Sectorului 6, prezentul proiect de hotărâre pentru aprobarea  
acordului de parteneriat între  Primăria Sector 6 și Administrația Școlilor Sector 6, pentru  
Modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Modernizarea 
unității de învățământ Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”, Modernizarea 
unității de învățământ „Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz „Sfânta 
Maria”, Modernizarea unității de învățământ Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”, 
Modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială nr. 164, Modernizarea unității de 
învățământ Colegiul Tehnic „Petru Maior”, axa prioritară 10 obiectiv specific 10.2 Apel 
de proiecte nr. POR/2017/10/10.2/BI-POR/326/10/2 și axa prioritară 10 obiectiv specific 
10.1 Apel de proiecte nr. POR/2017/10/10.1b/1/BI - POR/322/10/1. 
 
 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 

 



 

RAPORT DE 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’’. 

 În conformitate cu prevederile art.71 din Regulamentul Parlamentului European și al 

Consiliului Nr.1303/2013, cu Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa Prioritară 10 – 

Dezvoltarea infrastructurii educaţionale, program adoptat de Comisia Europeană în data de 23 iunie 

2015. 

 Având în vedere situația actuală a  Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi”, Scolii Gimnaziale 

Speciale „Constantin Paunescu”, Scolii Profesionale Speciale pentru Deficienti de Auz „Sfanta Maria”, 

Colegiului Economic „Costin C. Kiritescu”, Scolii Gimnaziale nr. 164, Colegiului Tehnic „Petru 

Maior”,se impune modernizarea  si  dotarea acestora în scopul asigurării condițiilor optime de 

desfășurare a activității educaționale a celor 6 unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 6 în cauză. 

 Administratia Scolilor Sector 6 urmeaza sa depuna proiectele privind  <Modernizarea unității 

de învățământ Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”>, <Modernizarea unității de învățământ Scoala 

Gimnaziala Speciala „Constantin Paunescu”>, <Modernizarea unității de învățământ „Scoala 

Profesional Speciala pentru Deficienti de Auz „Sfanta Maria”> , <Modernizarea unității de învățământ 

Colegiul Economic „Costin C. Kiritescu”>, <Modernizarea unității de învățământ  Scoala Gimnazial nr. 

164>, <Modernizarea unității de învățământ ColegiuL Tehnic „Petru Maior”>, axa prioritara 10 obiectic 

specific 10.2 Apel de proiecte nr. POR/2017/10/10.2/BI-POR/326/10/2 si axa prioritara 10 obiectic 

specific 10.1 Apel de proiecte nr.  POR/2017/10/10.1b/1/BI - POR/322/10/1 in parteneriat cu Primaria 

Sector 6 Bucuresti. 

 Conform conditiilor de eligibilitate privind solicitantii finantarii conform ghidului solicitantului si a 

faptului ca Primaria Sector 6 Bucuresti este ordonator principal de credide , iar Administratia Scolilor 

Sector 6 negenerandu-si venituri, se impune incheierea acordului de parteneriat intre Primaria Sector 

6 Bucuresti si Administratia Scolilor Sector 6 pentru proiectele  mai sus mentionate, ce fac obiectul 

depunerii in cadrul axei prioritara 10 obiectic specific 10.2 Apel de proiecte nr. POR/2017/10/10.2/BI-

POR/326/10/ si  axa prioritara 10 obiectic specific 10.2 Apel de proiecte nr.  POR/2017/10/10.1b/1/BI - 

POR/322/10/1. 

 

 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectelor 

pentru cele 6 unitati de invatamant,pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura 

din fonduri proprii. 

 

 

  



 Considerăm că, aşa cum este conceput prezentul proiect privind aprobarea acordului de 
parteneriat  intre  Primaria Sector 6 si Administratia Scolilor Sector 6 pentru <Modernizarea unității 
de învățământ Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”>, <Modernizarea unității de învățământ Scoala 
Gimnaziala Speciala „Constantin Paunescu”>, <Modernizarea unității de învățământ „Scoala 
Profesional Speciala pentru Deficienti de Auz „Sfanta Maria”> , <Modernizarea unității de învățământ 
Colegiul Economic „Costin C. Kiritescu”>, <Modernizarea unității de învățământ  Scoala Gimnazial nr. 
164>, <Modernizarea unității de învățământ ColegiuL Tehnic „Petru Maior”>, 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 


