
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                     PROIECT              
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                           AVIZEAZĂ    
S.T. 303/23.04.2019                                                                  pentru legalitate                           
                                                                Secretarul Sectorului 6,  
                                                                                                    Demirel Spiridon  
                                            

 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 241/10.10.2017 privind 

asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție  
„Grădinița Albina – str. Rușețu nr. 17, Sector 6, Municipiul București”   

 
 
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2331/11.04.2019 al Direcţiei 
Generale Investiţii;  
 Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local 
Sector 6; 
 În conformitate cu prevederile: 
- Ordinului nr. 1.851 din 9 mai 2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală, republicat, actualizat; 
- Ordonanței de Urgență nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare; 
- Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare; 
- Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, cu modificările și completările ulterioare; 
- Contractului de finanțare pentru Programul Național de Dezvoltare Locală – 
Subprogramul “Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor” - Domeniul 
realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților de învățământ 
preuniversitar, respectiv creșe, grădinițe, școli generale, licee, colegii naționale, 
precum și alte unități 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; 
          În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. j) 
și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Consiliul Local Sector 6  
     

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. I. Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 241/10.10.2017 
privind asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție 
„Grădinița Albina – str. Rușețu nr. 17, Sector 6, Municipiul București” se modifică 
și va avea următorul cuprins: 

„Art. 1. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Sectorului 6 a sumei de 
5.955.219,07 lei, reprezentând categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la 
bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL II) în perioada 
2017-2020, conform prevederilor Art. 8 alin. (3) din Ordinul nr. 1851/09.05.2013, 
în vederea realizării obiectivului de investiție “Grădinița Albina - str. Rușețu nr. 17, 
Sector 6, Municipiul București”.  

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6                   
nr. 241/10.10.2017 rămân neschimbate. 
 Art. III. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi 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.               
  
    
 
                                                                                                                                      
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ                        
                                                                                        pentru legalitate 
                                                                                         Secretarul Sectorului 6, 
                                      

 
  Demirel Spiridon   
 
                                                      

Nr.:                                                                                     
Data:              



________________________________________________________________________________________ 

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

facebook.com/PrimariaSectorului6 
 

 
 

 

  

 

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 present, 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 investiții 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.  

Contextul actual oferă posibilitatea finanțării acestui obiectiv de investiție având în vedere „Lista 

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

Dezvoltare Locală (PNDL II) în perioada 2017-2020, aprobată la nivelul Ministerului Dezvoltării 

Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. 

Având în vedere această oportunitate de finanțare, 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. 

Văzând Raportul de specialitate nr. 2331/11.04.2019 întocmit de către Direcţia Generală 

Investiţii, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. j) și alin. (4) 

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 

modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 241/10.10.2017. 

 

PRIMAR, 

 

Gabriel Mutu 
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DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII 
NR. 2331/11.04.2019 

 
 
 

RAPORT DE 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 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. 

În conformitate cu prevederile Art. 8 alin 3 din Ordinul nr. 1851/09.05.2013, (republicat, 

actualizat) pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 

pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală “Categoriile de cheltuieli care nu se 

finanţează de la bugetul de stat prin Program sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, 

studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de 

specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţa, taxe pentru 
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obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, 

cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe 

tehnologice, teste şi predare la beneficiar”. 

Având în vedere, prevederile Contractului de Finantare, prin care Sectorul 6 al Municipiului 

București beneficiază de o finanțare nerambursabilă de 10.565.100 lei, ținând cont de actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici, prin care valoarea totală a investiției a fost stabilită la suma de 

16.520.319,07 lei, autoritatea publică locală este nevoită să preia cota de cofinanțare, în valoare de 

5.955.219,07 lei. 

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

prezentului proiect de hotărâre. 

 
 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL 
Iulian Gheorghe 

 

 


