
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                             PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                         
S.T. 1033/05.12.2019                                                                                                               
                                                                                                                      

   
 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei 
de 55000 lei a proiectului ,,Centrul de pregătire pentru performanță PERM (Programare 
– Electronică – Robotică – Mecanică) desfășurat de Primăria Sector 6 prin Administrația 

Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6 în parteneriat cu Colegiul Tehnic 
,,Carol I”  

 
Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 19916 din data de 

04.12.2019 al Administraţiei Şcolilor Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului 
Sectorului 6; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local               
Sector 6; 

Ținând seama de prevederile art. 105 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 1/2011 privind 
educaţia naţională, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioar, a adresei 
Colegiului Tehnic ,,Carol I” cu nr. 1970 din data de 27.11.2019, înregistrată la sediul 
Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 19483 din data de 27.11.2019; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), coroborat cu art.166 alin. (2) lit. l) 
și m) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare;  

Consiliul Local Sector 6 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanțarea din bugetul local al Sectorului 6 al 
Municipiului București în limita sumei de 55000 lei a proiectului ,,Centrul de pregătire 
pentru performanță PERM (Programare – Electronică – Robotică – Mecanică) desfășurat 
de Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6 
în parteneriat cu Colegiul Tehnic ,,Carol I’’, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
        Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Școlilor Sector 6 şi Direcţia 
Generală Economică din cadrul Primăriei Sector 6, împreună cu Inspectoratul Şcolar 
Sector 6 al Municipiului Bucureşti și Colegiul Tehnic ,,Carol I’’ vor aduce aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 
competenţelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6. 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          AVIZEAZĂ 
                                                                       pentru legalitate conf. art. 243 alin (1) lit. (a) 
                                                                                       din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                             Secretarul General al Sectorului 6,  
                                               
 
                                                                                        Demirel Spiridon 
 
   
                                                                                                             
Nr.:                   
Data:  
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Nr.19916/04.12.2019 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 Având în vedere prevederile art105 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 1/2011 privind educaţia 
naţională, cu modificările și completările ulterioare, a Legii Nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale cu modificările și completările ulterioar, a adresei Colegiului Tehnic ,,Carol I” cu nr. 1970 
din data de 27.11.2019 înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr.19483 din data 
de 27.11.2019, se impune implementarea proiectului privind aprobarea derulării şi finanțării din 
bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 55000 lei a proiectului ,,Centrul de pregătire pentru 
performanță PERM (Programare – Electronică – Robotică – Mecanică) desfășurat de Primăria 
Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6 în parteneriat cu 
Colegiul Tehnic ,,Carol I’’. 
 Proiectul ,,Centrul de pregătire pentru performanță PERM (Programare – Electronică – 
Robotică – Mecanică)’’ este desfășurat de Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 
și Inspectoratul Școlar Sector 6 în parteneriat cu Colegiul Tehnic ,,Carol I”. 
 Obiectivul proiectului ,,Centrul de Pregătire pentru Performanță PERM( Programare – 
Electronică - Robotică - Mecanică)’’, îl constituie pregătirea a 50 de elevi din învățământul 
gimnazial din Sectorul 6 în domeniul roboticii, în anul școlar 2019-2020. Centrul de pregătire va 
funcționa în incinta Colegiului Tehnic ,,Carol I”, în baza unui Regulament care va cuprinde 
drepturile și obligațiile elevilor înscriși precum și modul de organizare și de desfășurare al 
activităților. 
 Prin proiectul în cauză se dorește inițierea, organizarea și dezvoltarea unui Centru de 
Performanță în domeniul roboticii, care să reprezinte un segment de nișă pentru a-i atrage pe elevii 
de gimnaziu din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, care sunt pasionați 
de informatică și cercetare către învățământul tehnic. Cursurile acestui centru vor îmbina metode 
active, interactive, moderne de învățare în spațiul virtual și în spațiul real, păstrând interesul, 
curiozitatea, dezvoltând creativitatea, gândirea inovativă, dar și gândirea critică, toate acestea, ca 
într-un joc virtual extrem de atractiv. 
 Prin intermediul acestui proiect, se dorește implementarea unor servicii educaționale 
specializate, informale și non formale pentru elevii din Sectorul 6, la nivel european, servicii care 
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să conducă la o mai bună inserție pe piața muncii a absolvenților de liceu din învățământul 
profesional și tehnic, dar nu în ultimul rând proiectul își propune pregătirea celor 50 de elevi ce 
reprezintă grupul țintă pentru o carieră de viitor în domeniul roboticii, pentru ca aceștia să găsescă 
soluții în mod creativ, soluții care să revoluționeze domeniul în cauză.  
 Elevii implicați în proiect vor învăța să creeze, mai degrabă decât să adopte tehnologii, vor 
învăța cum să gândească analitic și creativ, cum să construiască, să programeze și să controleze 
roboți adevărați, cum să lucreze în echipă, vor participa la competiții de profil și își vor testa astfel 
propriile inovații, care le pot schimba viitorul și îi poate duce spre o carieră în domeniul roboticii. 
 Luând în considerare prevederile art.139 alin.(3) lit. i), coroborat cu art.166, alin.(2), lit. l) 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare, se supune implementarea proiectului privind aprobarea derulării şi 
finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 55000 lei a proiectului ,,Centrul de 
pregătire pentru performanță PERM (Programare – Electronică – Robotică – Mecanică) desfășurat 
de Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6 în 
parteneriat cu Colegiul Tehnic ,,Carol I’’. 
 În scopul de mai sus, prezentăm spre aprobare alăturatul proiect de hotărâre. 
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DIRECTOR EXECUTIV 

DUMITRU EUGENIA-DANIELA 



 
 
 
 

 
 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
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 

 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 
 
 În baza prevederilor art. 105 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 1/2011 privind 
educaţia naţională, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a 
adresei Colegiului Tehnic ,,Carol I” cu nr. 1970 din data de 27.11.2019, 
înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 19483 din data de 
27.11.2019, se impune implementarea proiectului privind aprobarea derulării şi 
finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 55000 lei a 
proiectului ,,Centrul de pregătire pentru performanță PERM (Programare – 
Electronică – Robotică – Mecanică) desfășurat de Primăria Sector 6 prin 
Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6 în parteneriat cu 
Colegiul Tehnic ,,Carol I’’. 
 Ținând cont de Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 19916 din data de 
04.12.2019 al Directorului Executiv al Administraţiei Şcolilor Sector 6, prin care 
se propune implementarea proiectului privind aprobarea derulării şi finanțării din 
bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 55000 lei a proiectului ,,Centrul de 
pregătire pentru performanță PERM (Programare – Electronică – Robotică – 
Mecanică) desfășurat de Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 și 
Inspectoratul Școlar Sector 6 în parteneriat cu Colegiul Tehnic ,,Carol I’’. 
 Luând în considerare prevederile art. 139 alin. (3) lit. a), coroborat cu                  
art. 166 alin. (2) lit. l) și m) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 Se propune dezbaterii și aprobării, Consiliului Local al Sectorului 6, 
proiectul de hotărâre alăturat. 
 
 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 


