
   MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                             PROIECT 
   CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                                                                    
   S.T. 248/29.04.2020 
                                                    
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea proiectului „CONSTRUCȚIE ȘI DOTARE CREȘA ÎNGERAȘII”, 

 cod SMIS 124789 şi a cheltuielilor legate de proiect  
 
 
 

Văzând Raportul de specialitate nr. D/9021/29.04.2020 al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Referatul de aprobare al Primarului 
Sectorului 6; 

Luând în considerare avizele Comisilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local 
Sector 6;                

Având în vedere: 
- Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 11/31.01.2019 privind aprobarea Strategiei Locale de 
Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al Municipiului București, pentru perioada                   
2019-2023;  
- H.C.L. Sector 6 nr. 95/2018 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.L. Sector 6 nr. 161/2018 privind împuternicirea Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Sector 6, ca în numele Consiliul Local Sector 6 și pe seama sa, să realizeze 
proiectul „Construire și dotare Creșa Îngerașii” în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Programului Operațional Regional – Axa Prioritară 10, Îmbunătățirea Infrastructurii 
educaționale – POR/10/2017/10/10.1a/B1; 
- H.C.L. Sector 6 nr. 151/2019 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”; 
- Ghidul general pentru Programul Operațional Regional 2014-2020; 
- Ghidul Solicitantului – Condiții de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu 
titlul POR/10/2017/10/10.1a/BI; 
- Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 
Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de 
competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și 
formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și 
învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 
sistemului, Apelui de proiecte POR/10/2017/10/10.1a/BI; 
- H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Referatul cu nr. D/9017/29.04.2020 întocmit de Serviciul Administrativ; 

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum şi cele ale art. 166, alin. (2) lit. p)  
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

Consiliul Local Sector 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă proiectul „CONSTRUCȚIE ȘI DOTARE CREȘA ÎNGERAȘII” cod 
SMIS 124789, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional                     
2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte                      
nr. POR/2017/10/10.1a/BI. 



 
 
Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „CONSTRUCȚIE ȘI DOTARE CREȘA 

ÎNGERAȘII” cod SMIS 124789, în cuantum de 9.987.752,64 lei (inclusiv TVA), conform 
bugetului cererii de finanțare, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a DIRECȚIEI GENERALE DE 
ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 6, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 5.542.094,32 lei (inclusiv TVA), 
cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 88.913,16 lei 
(inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului „CONSTRUCȚIE ȘI DOTARE CREȘA 
ÎNGERAȘII”. 

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului „CONSTRUCȚIE ȘI DOTARE CREȘA ÎNGERAȘII” pentru implementarea 
proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local prin DIRECȚIA GENERALĂ DE 
ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 6. 

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 6. Se împuternicește reprezentantul legal - Director General al D.G.A.S.P.C.                     
Sector 6, doamna SCHMUTZER GABRIELA-GIORGIANA să semneze toate actele necesare şi 
contractul de finanţare în numele DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI 
PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 6. 

Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6 și 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 General al Sectorului 6. 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                                       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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      



 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 

 Având în vedere: 
 Ghidul general pentru Programul Operational Regional 2014-2020; 
 Ghidul Solicitantului – Conditii de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte 

cu titlul POR/10/2017/10/10.1a/BI; 
 Axa prioritara 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritatea de investitii 10.1 

Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de 
competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de 
educatie si formare, Obiectiv Specific 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul 
educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de 
parasire timpurile a sistemului, Apelului de proiecte POR/10/2017/10/10.1a/BI; 

 Hotararea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 
financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020; 

 Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr.161/03.07.2018 privind împuternicirea Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, ca în numele Consiliul 
Local Sector 6 și pe seama sa, să realizeze proiectul „Construire și dotare Creșa 
îngerașii” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional - 
Axa Prioritară 10, îmbunătățirea Infrastructurii educaționale - POR/10/2017/10/10.1a/BI 

 Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr.95/08.05.2018 privind aprobarea documentației 
tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Construire și dotare Creșa îngerașii” 

 Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr.151/16.05.2019 pentru modificarea alin. (2) al 
art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 95/08.05.2018 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții „Construire și dotare Creșa îngerașii”, 

vă rugăm să aprobati demararea procedurilor de emitere a unei Hotărâri de Consiliu Local 
pentru aprobarea Proiectului “Constructie si Dotare Cresa Ingerasii”, cod SMIS 124789 si a 
cheltuielilor legate de proiect. 

Ca urmare a celor prezentate mai sus, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propun 
spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.  

 
 
 

 
DIRECTOR GENERAL, 

                                                          Gabriela Schmutzer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 

 
Prin raportul de specialitate nr. D/9021/29.04.2020 întocmit de Directorul 

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

se susţine necesitatea aprobării proiectului „CONSTRUCȚIE ȘI DOTARE 

CREȘA ÎNGERAȘII”, cod SMIS 124789 şi a cheltuielilor legate de proiect.  

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum și cele ale art. 166 

alin. (2) lit. p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare, propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 

privind aprobarea proiectului „CONSTRUCȚIE ȘI DOTARE CREȘA 

ÎNGERAȘII”, cod SMIS 124789 şi a cheltuielilor legate de proiect. 

 

 

 

  
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 
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