
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                      PROIECT              
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                               AVIZEAZĂ    
S.T. 302/23.04.2019                                                                     pentru legalitate                                    
                                                                 Secretarul Sectorului 6,  
                                                                                                     Demirel Spiridon 

                                               
 

HOTĂRÂRE 
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 
 ,,Grădinița Albina - str. Rușețu nr. 17, Sector 6, Municipiul București”, aprobați 

 prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 240/10.10.2017 
 
 
 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2330/11.04.2019 întocmit de Direcția 

Generală Investiții;  
Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 
Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local 

Sector 6; 
 În conformitate cu prevederile: 

- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului 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; 

- Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, 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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţie ,,Grădinița Albina - str. Rușețu nr. 17, Sector 6, Municipiul București”, conform Anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiții și Direcţia Generală 
Economică, 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. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

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 respectiv construirea, Grădiniței “ALBINA” (S+P+2E) în incinta Liceului 

Teoretic Marin Preda din str. Rușețu nr.17, Sector 6, București.  

Amplasamentul acestui obiectiv de investiție 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. Construirea acestui obiectiv de investiție cu o capacitate de 200 

locuri, ar ameliora situația în această zonă și ar rezolva o parte din solicitările existente.  

Obiectivul de investiție construire Grădinița ALBINA (S+P+2E) în incinta Liceului 

Teoretic Marin Preda din str. Rușețu nr. 17 Sector 6, București, a fost inclus în „Lista obiectivelor 

de investiții și sumelor alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare 

Locală (PNDL II) în perioada 2017-2020, cu o alocare financiară nerambursabilă              

de 10.565.100 lei. 

Văzând Raportul de specialitate nr. 2330/11.04.2019 întocmit de către Direcţia Generală 

Investiţii, în conformitate cu prevederile 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, propun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local Sector 6, proiectul 

de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

,,Grădinița Albina - str. Rușețu nr. 17, Sector 6, Municipiul București”, aprobați prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 240/10.10.2017. 

 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 
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Direcţia Generală Investiții 

Nr. 2330/11.04.2019  
 

 

RAPORT SPECIALITATE 

 

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 respectiv construirea, Grădiniței “ALBINA” (S+P+2E) în incinta Liceului Teoretic Marin 

Preda din Str. Rușețu, Nr.17, Sector 6, București.  

Amplasamentul acestui obiectiv de investiție 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. Construirea acestui obiectiv de investiție, ar ameliora situația în această zonă și ar 

rezolva o parte din solicitările existente.  

Obiectivul de investiție construire Grădinița ALBINA (S+P+2E) în incinta Liceului Teoretic 

Marin Preda din Str. Rușețu, Nr.17, Sector 6, București, a fost inclus în „Lista obiectivelor de investiții 

și sumelor alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL II) în 

perioada 2017-2020, cu o alocare financiară nerambursabilă de de 10.565.100 lei. 

Astfel, a fost semnat Contractul de Finanțare pentru Programul Național de Dezvoltare Locală – 

Subprogramul “Regenerarea urbană a municipiilor și oraselor” - Domeniul realizare/ extindere/ 

reabilitare/ modernizare / dotare a unităților de învățământ preuniversitar, respectiv creșe, grădinițe, școli 

generale, licee, colegii naționale, precum și alte unităti de învățământ preuniversitar, înființate potrivit 

legii, înregistrat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene cu 

nr. 2756/15.11.2017 și la Sectorul 6 al Municipiului București cu nr. 47442/29.11.2017. 

Având în vedere modificările aduse de Ordonanţa de Urgenţă nr. 114 din 28 decembrie 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 prin care la Art. 71 alin. 1 

„...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”, a fost necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investitie “Grădinița Albina - str. Rușețu nr. 17, Sector 6, Municipiul București”. Prin această actualizare, 

se evită aparația blocajelor și se permite derularea în continuare a fazelor necesare realizării proiectului 

propus. 

Ținând cont de cele expuse anterior, solicităm Consiliului Local al Sectorului 6 aprobarea 

prezentului proiect de hotărâre. 

 
DIRECTOR GENERAL 

Iulian Gheorghe 

 


