
 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                      PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                              AVIZEAZĂ 
S.T. 270/11.04.2019                                                                                        pentru legalitate 
                                                                                                                  Secretarul Sectorului 6, 

                                                                                                                 Demirel Spiridon 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 95/08.05.2018 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate  
și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

 „Construire și dotare Creșa Îngerașii” 
 
 

      Văzând Raportul de specialitate nr. D/7599/11.04.2019 al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului    
Sectorului 6;  

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local 
Sector 6; 
        Ţinând seama de: 
- H.C.L. Sector 6 nr. 95/08.05.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza 
Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
„Construire și dotare Creșa Îngerașii”; 
- H.C.G.M.B. nr. 542/31.10.2017 privind schimbarea destinației imobilului situat în Strada 
Rușețu FN, proprietate publică a Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local 
Sector 6; 
- H.C.L. Sector 6 nr. 58/27.03.2018 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 suprafață de 2020 m.p., având numărul cadastral 215634, situat 
în str. Rușețu nr. 6A, sector 6, în scopul construirii unei creșe, teren identificat conform Anexei; 
- Prevederile art. 10 lit. a) pct. 13 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea 
regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a 
structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele 
ale criteriului 41- Cod Serviciu Social – 8891– CZ – C – I  din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 867/2015 
pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de 
organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,                
cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,               
cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- 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; 
- Referatul cu nr. D/7426/09.04.2019 întocmit de către Serviciul Administrativ din cadrul 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6; 
- O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor 
măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 
termene, cu modificările şi completările ulterioare; 
  În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. i) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

 
 
 



 
 
Consiliul Local al Sectorului 6  
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art. I. Se modifică alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6                      
nr. 95/08.05.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de 
fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire și 
dotare Creșa Îngerașii”, în sensul că, se înlocuiește Anexa nr. 2 cu Anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 95/08.05.2018, 
rămân neschimbate. 

Art. III. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

(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:                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                   
 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

Potrivit prevederilor Legii nr. 292/2011 asistenţei sociale, această componentă a 
sistemului de protecţie socială are la bază o serie de măsuri prin care administraţia locală asigură 
prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente care pot genera 
excluderea sau marginalizarea socială a unor categorii de persoane din care fac parte copii, 
persoanele singure, persoanele cu dizabilităţi, persoanele vârstnice, precum şi orice alte persoane 
aflate în nevoie.  

Investiţiile în învățământ reprezintã o contribuţie importantă la rezolvarea problemelor 
economice şi sociale în România: la protecţia copilului, îmbunătăţirea calităţii vieţii şi 
stimularea dezvoltãrii economice. Pentru a contribui la dezvoltarea și viitorul copiilor noștrii, 
România trebuie să facă investiţii semnificative în infrastructura de învățământ, în special în 
sectoarele de învățământ preșcolar. Obiectul acestei investiţii îl constituie realizarea unei creșe 
cu o capacitate de 124 locuri la care se adaugă 2 săli multifuncționale care se vor folosi ca sală 
de luat masa pentru copii cu o capacitate de 18 locuri fiecare. Construcția va fi prevăzută cu 
două niveluri cu accese și funcțiuni necesare funcționării complet separate. 

În anul 2018 prin H.C.L. Sector 6 nr. 95/08.05.2018 a fost aprobată documentația 
tehnico-economică – faza Studiu defezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiții “Construire și dotare Creșa Îngerașii”, ulterior aprobându-se O.U.G. nr. 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - 
bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu 
modificările şi completările ulterioare, care prevede la alin.(1) art.71: “Prin derogare de la 
prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, 
pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se 
stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru 
un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 
lei/oră.”, fapt ce face ca costurile cu salarizarea personalului din domeniul construcțiilor să se 
modifice, respectiv costurile prevăzute în anexa nr.2 la H.C.L. Sector 6 nr. 95/08.05.2018. 

Ca urmare a celor prezentate mai sus, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propun 
spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti prezentul proiect de 
hotărâre. 
 

 

Director General, 
 

Gabriela Schmutzer 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 
 

Prin  Raportul de specialitate  nr. D/7599/11.04.2019, întocmit de Directorul 

General al Direcţiei Generale de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, 

se susţine modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 

nr. 95/08.05.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza 

Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţii „Construire și dotare Creșa Îngerașii”. 

Ţinând cont de prevederile art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81        

alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare și ultimele modificări legislative, propun 

spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local Sector 6, prezentul proiect de 

hotărâre.  

 

 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 
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Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 
Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro;  e-mail: prim6@primarie6.ro; 

facebook.com/PrimariaSectorului6 
 

 


