
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                       PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                                  
S.T. 862/22.10.2019       

 
 

HOTĂRÂRE 
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 suprafaţă 

de 790,00 mp, având numărul cadastral 202269, situat în zona B a cartierului „Constantin 
Brâncuşi”, sector 6, în scopul construirii unei creşe/centru de zi pentru copii preşcolari,  

teren identificat conform Anexei 
 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 18/22.10.2019 al Direcţiei Tehnice din 

cadrul Direcţiei Generale Arhitect-Şef, precum şi Referatul de aprobare al Primarului                    
Sectorului 6; 

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;  
Luând în considerare prevederile: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 5/2006 privind trecerea creşelor de pe raza sectorului 6 în administrarea 
directă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 79/2017 privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti în vederea asocierii şi realizării unei creşe şi a unei grădiniţe de către 
Consiliului Local al Sectorului 6, pe terenurile în suprafaţă de 790,00 mp fiecare, situate în 
cartierul „Constantin Brâncuşi”, zona B, sector 6, Bucureşti; 

- H.C.G.M.B. nr. 157/2017 privind acordul Consiliului General al Municipiului Bucureşti în 
vederea construirii unei creşe şi a unei grădiniţe pe terenurile în suprafaţă de 790,00 m.p. 
fiecare, situate în Bucureşti, sector 6, zona B a cartierului „Constantin Brâncuşi”; 

Ținând cont de adresa Instituției Prefectului Municipiului București                      
nr. 40056/14.10.2019; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (2) lit. g), 
precum și cele ale art. 166  alin. (2) litera g) și lit. l) din O.U.G nr. 57/20019 privind Codul 
administrativ; 

Consiliul Local Sector 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. (1) Se aprobă 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 suprafaţă de 790,00 mp, având numărul cadastral 202269, situat în zona B a 
cartierului „Constantin Brâncuşi”, sector 6, în scopul construirii unei creşe/centru de zi pentru 
copiii preşcolari, teren identificat conform Anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) Finanțarea investiției se poate realiza din bugetul propriu al instituției sau după caz, 
prin asociere.  

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 
            (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului Sectorului 6. 
 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                                        AVIZEAZĂ 

                                                                                             pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)   
                       din O.U.G. nr. 57/2019                                         
                                                                                                   SECRETARUL SECTORULUI 6, 
 
                                             
                                                                                                                 Demirel Spiridon  

Nr.: 
         Data: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 18/22.10.2019 al Direcţiei 

Tehnice din cadrul Direcţiei Generale Arhitect-Şef;  

Ţinând cont de adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti            

nr. 40056/14.10.2019; 

Luând în considerare faptul că necesitatea construirii unei creşe/centru de zi 

pentru copiii preşcolari la nivelul cartierului „Constantin Brâncuşi” constituie în 

continuare o prioritate pentru administraţia publică locală a Sectorului 6, supun 

spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, prezentul proiect de 

hotărâre.  

 

 

   

PRIMAR, 

 

Gabriel Mutu 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcția Generală Arhitect Șef 

DIRECŢIA TEHNICĂ 
Nr. 18/22.10.2019 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
În exercitarea atribuţiilor conferite de lege, în baza prevederilor art. 45 alin. (2) şi ale art. 81 alin. (2) 

lit. f) şi lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Consiliul Local al Sectorului 6 administrează, în condiţiile legii, bunurile 
proprietate publică sau privată ale municipiului, de pe raza sectorului 6, contribuie la realizarea măsurilor 
de protecţie şi asistenţă socială şi asigură protecţia drepturilor copilului, potrivit legislaţiei în vigoare. 

Ca urmare a H.C.L. Sector 6 nr. 79/2017 privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti în vederea asocierii şi realizării unei creşe şi a unei grădiniţe de către 
Consiliului Local al Sectorului 6, pe terenurile în suprafaţă de 790,00 m.p. fiecare, situate în cartierul 
„Constantin Brâncuşi”, zona B, sector 6, Bucureşti, a fost adoptată H.C.G.M.B. nr. 157/2017 privind 
acordul Consiliului General al Municipiului Bucureşti în vederea construirii unei creşe şi a unei grădiniţe 
pe terenurile în suprafaţă de 790,00 m.p. fiecare, situate în Bucureşti, sector 6, zona B a cartierului 
„Constantin Brâncuşi”. 

În acest context, la nivelul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a fost adoptată H.C.L.S.6 nr. 
288/23.11.2017 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 suprafaţă de 
790,00 m.p., având numărul cadastral 202269, situat în zona B a cartierului „Constantin Brâncuşi”, sector 
6, în scopul construirii unei creşe/centru de zi pentru copiii preşcolari, teren identificat conform Anexei, 
hotărâre care, din cauza dificultăţilor financiare întâmpinate nu a putut fi pusă în aplicare până la termenul 
prevăzut, fapt ce a condus la revocarea dreptului de administrare asupra terenului respectiv de către 
D.G.A.S.P.C. Sector 6 şi pe cale de consecinţă, la anularea H.C.L.S.6 nr. 118/18.04.2019 privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 288/23.11.2017 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 suprafaţă de 790,00 m.p., având numărul cadastral 
202269, situat în zona B a cartierului „Constantin Brâncuşi” sector 6, în scopul construirii unei creşe/centru 
de zi pentru copiii preşcolari, teren identificat conform Anexei. 

Necesitatea construirii unei creşe/centru de zi pentru copiii preşcolari la nivelul acestui cartier, 
constituie în continuare o prioritate, iar pe fondul adoptării H.C.L. Sector 6 nr. 5/2006 privind trecerea 
creşelor de pe raza Sectorului 6 în administrarea directă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 6, considerăm necesar şi oportun ca realizarea acestui proiect privind construirea 
unei creşe/centru de zi pentru copii preşcolari, să revină în sarcina acestei Direcţii. 

Faţă de cele prezentate mai sus, supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Sectorului 
6, prezentul proiect de hotărâre 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 
suprafaţă de 790,00 m.p., având numărul cadastral 202269, situat în zona B a cartierului „Constantin 
Brâncuşi”, sector 6, în scopul construirii unei creşe/centru de zi pentru copiii preşcolari, teren identificat 
conform Anexei. 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

STELA-ELENA TOMOEA 


