
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                             PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                           AVIZEAZǍ 
S.T.: 365/08.06.2018                                                                 pentru legalitate 
                                                                                            Secretarul Sectorului 6, 
                                                                                                  Demirel Spiridon 

 
 

   HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 
,,Construcție ușoară cu funcțiune de atelier școală și laborator, cu regim de 

înălțime parter” în incinta Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi” din Aleea Pravăț 
nr. 24, 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, a 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 și a Legii nr. 1/2011 privind legea educației naționale cu 
modificările și 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. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

,,Construcție ușoară cu funcțiune de atelier școală și laborator, cu regim de 
înălțime parter” în incinta Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi” din Aleea Pravăț 
nr. 24, 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 Administrației 
Școlilor 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 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 a educației naționale cu modificările 
și completările ulterioare, și 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 creșterea numărului de elevi înscriși la Colegiul Tehnic ,,Gheorghe 
Asachi”, precum și specializările acestuia din ultimii ani, respectiv de tehnician designer 
vestimentar, creator proiectant îmbrăcăminte, tehnician multimedia, tehnician producție film și 
televiziune, se impune construirea unui atelier școlar și a unui laborator școlar, care să asigure 
desfășurarea activităților specifice specializărilor mai sus enumerate la standardele actuale și 
asigurarea condițiilor optime de desfășurare a activității educaționale a unității 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, proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor           
tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Construcție ușoară cu funcțiune de atelier școală 
și laborator, cu regim de înălțime parter” în incinta Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi” din 
Aleea Pravăț, nr. 24, Sector 6, București. 

 
 

 

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’’. 

 Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi” este o unitate cu tradiție în 

învățământul tehnologic bucureștean, înființat din anul 1978, cu rezultate 

deosebite obținute la nivelul procesului educațional. 

 După Revoluţia din 1989, liceul se scindează în două unități școlare cu 

profile diferite (tehnologic și teoretic): actualul  Colegiul Tehnic “Gheorghe 

Asachi” și Colegiul Naţional „Grigore Moisil”. Colegiul Tehnic “Gheorghe 

Asachi” se mută cu sălile de curs în fosta Școală Gimnazială nr. 203, iar 

ateliere școală au rămas de-a lungul timpului în clădirea având aceeași 

destinație din incinta Colegiului Naţional „Grigore Moisil”. 

 Cu trecerea anilor numărul elevilor de la Colegiul Naţional „Grigore 

Moisil” a crescut, s-au extins activitățile didactice ale acestuia și elevii 

Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asache” au nevoie de construirea unui atelier 

școală propriu pentru desfășurarea în condiții optime a activității 

educaționale. 

 



 Având în vedere situația existentă, este necesară relocarea atelierului 

școală al Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi” și construirea unuia nou 

care să deservească exclusiv specializările didactice specifice ale unității de 

învățământ în cauză. 

 Construcția unei noi clădiri se impune și datorită faptului că în cadrul 

orelor de instruire practică pe domeniul textil se folosesc utilaje industriale, 

alimentate la 380 V, care, conform legislației în vigoare trebuie să 

îndeplinească anumite normative privind spațiul și luminozitatea. 

 În prezent numărul de elevi înscriși a crescut, astfel la profilul tehnic, 

cu specializarea tehnician designer vestimentar (nivel 4) și creator 

proiectant îmbrăcăminte (nivel 5) sunt înscriși un număr de 246 elevi. 

 Mai mult decât atât noua clădire ce va cuprinde laboratorul școlar și 

atelierul școlar va putea asigura buna desfășurare a noilor specializări ale 

Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi” respectiv cele destinate 

specializărilor tehnician multimedia și tehnician producție film și 

televiziune, specializări unde sunt înscriși 150 elevi. 

 Construirea acestui obiectiv de investiții ar duce la o creștere a 

siguranței elevilor Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi” și o creștere a 

calității procesului educațional la nivelul unității de învățământ. 

 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 

,,Construcție ușoară cu funcțiune de atelier școală și laborator, cu regim de 

înălțime parter” în incinta Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi” din Aleea 

Pravat, Nr.24, 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 ,,Construcție 

ușoară cu funcțiune de atelier școală și laborator, cu regim de înălțime 

parter” în incinta Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi” din Aleea Pravat, 

Nr.24, 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 


