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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea proiectului “Modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic Gheorghe 

Asachi”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Sectorul 6 
al Municipiului București şi Administrația Școlilor Sector 6 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5132/23.07.2020 al Direcţiei Generale 
Investiţii și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6; 
 Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 
 În conformitate cu prevederile: 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Programului Operaţional Regional 2014-2020; 
- Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, 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 10.2 
Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul 
vieţii; 
- Ordonanţei de Urgenţă nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum și ale art. 166 alin. (2) lit. d) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 Consiliul Local Sector 6 

 

HOTĂRĂȘTE 

 Art 1. Se aprobă proiectul “Modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic 
Gheorghe Asachi” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 
2014-2020, 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 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi 
tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.2/BI. 
 Art 2. Se aprobă acordul de parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București - lider 
de proiect şi Administrația Școlilor Sector 6 partener, în vederea implementării în comun a 
proiectului, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Modernizarea unității de învățământ 
Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi”, în cuantum de 9,750,875.27 lei (inclusiv TVA), din care 
valoare eligibilă 8,502,474.54 lei inclusiv TVA. 
 Art 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 1,418,450.22 lei, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului – 1,248,400.73 lei, cât și contribuția de 2% din 
valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 170,049.49 lei, reprezentând cofinanțarea 
proiectului “Modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi”. 
 Art 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului “Modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi”, pentru 
implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Sectorului 6 sau 
alte surse legal constituite. 
 Art 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 



 Art 7. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 să semneze toate actele necesare şi 
contractul de finanţare în numele Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti şi al Partenerului. 
 Art. 8. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii, Direcţia Generală 
Economică şi Administrația Școlilor Sector 6 vor duce 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 ȘEDINŢĂ,                                                       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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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Investitiile în învățământ reprezintă o contribuție importantă la rezolvarea problemelor  economice şi 
sociale, precum îmbunătățirea calității vieţii şi stimularea dezvoltării economice. 

Asigurarea bazei materiale minime (clădiri reabilitate/modernizate, condiţii sanitare necesare pentru 
funcţionare, dotarea cu echipamente moderne, resurse didactice noi, etc.) pentru desfăşurarea actului educaţional 
sunt condiţii esenţiale pentru co-interesarea elevului, reducerea fenomenului de abandon sau părăsire timpurie a 
şcolii, promovarea accesului egal la învățământ și pentru creșterea ratei de absolvire și tranziție spre niveluri 
superioare de educație.  

În acest sens a fost elaborat proiectul cu titlul “Modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic 
Gheorghe Asachi” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate 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 10.2 Creșterea gradului de participare la 
învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii, apelul de proiecte nr. 
POR/2017/10/10.1/10.2/BI. 

Scopul proiectului se află în deplină concordanță cu obiectivele proiectului propus, respectiv creșterea 
participării la învățământ, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, reducerea părăsirii timpurii 
a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând 
grupurilor vulnerabile. 

Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții este evidențiat de îmbunătățirea 
aspectului urbanistic, creşterea eficienței energetice a clădirii,  scăderea cheltuielilor și asigurarea unui climat 
corespunzător pentru desfăşurarea activităților prin dotarea instituției conform normativelor în vigoare.   

Importanța obiectivului de investiții derivă din necesitatea punerii la dispoziție a resurselor materiale 
necesare pentru asigurarea minimului de dotari și a spațiilor adecvate desfășurării activităților educaţionale, 
impunându-se astfel investiţii pentru reabilitarea, îmbunătăţirea, modernizarea și echiparea infrastructurii 
educaţionale.   

Văzând Raportul de specialitate nr. 5132/23.07.2020 întocmit de către Direcţia Generală Investiţii, supun 
spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local Sector 6, prezentul proiect de hotărâre. 

 
 
 

PRIMAR, 

 

Gabriel Mutu 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcția Generală Investiții 

Nr.: 5132/23.07.2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Investitiile în învățământ reprezintă o contribuție importantă la rezolvarea problemelor  economice şi sociale, 

precum îmbunătățirea calității vieţii şi stimularea dezvoltării economice. 

Asigurarea bazei materiale minime (clădiri reabilitate/modernizate, condiţii sanitare necesare pentru 

funcţionare, dotarea cu echipamente moderne, resurse didactice noi, etc.) pentru desfăşurarea actului educaţional sunt 

condiţii esenţiale pentru co-interesarea elevului, reducerea fenomenului de abandon sau părăsire timpurie a şcolii, 

promovarea accesului egal la învățământ și pentru creșterea ratei de absolvire și tranziție spre niveluri superioare de 

educație.  

In acest sens a fost elaborat proiectul cu titlul “Modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic Gheorghe 

Asachi” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - 

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate 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 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul 

profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.2/BI. 

Obiectivul general al proiectului reprezintă modernizarea unițătii de învățământ Colegiul Tehnic „Gheorghe 

Asachi” în vederea creșterii calității actului educațional. Prezentul proiect își propune să contribuie la rezolvarea 

uneia dintre cele mai acute probleme cu care se confruntă învatamântul la nivel național și anume condițiile improprii 

precum și dotarea necorespunzătoare a unităților de învățământ.  

Scopul proiectului se află în deplină concordanță cu obiectivele proiectului propus, respecctiv creșterea 

participării la învățământ, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, reducerea părăsirii timpurii a 

școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor 

vulnerabile. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: creșterea calității infrastructurii educaționale prin modernizarea 

sistemului de termoizolație și a instalațiilor în care funcționează Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” ducând la o 

reducere a cheltuielilor de exploatare și a consumurilor de utilități și dotarea și echiparea spațiilor de desfășurare cu 

echipamente de ultimă generație asigurând astfel un proces educațional de calitate. 

Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții este evidențiat de îmbunătățirea aspectului 

urbanistic, creşterea eficienței energetice a clădirii,  scăderea cheltuielilor și asigurarea unui climat corespunzător 

pentru desfăşurarea activităților prin dotarea instituției conform normativelor în vigoare.   
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcția Generală Investiții 

Importanța obiectivului de investiții derivă din necesitatea punerii la dispoziție a resurselor materiale necesare 

pentru asigurarea minimului de dotări și a spațiilor adecvate desfășurării activităților educaţionale, impunându-se 

astfel investiţii pentru reabilitarea, îmbunătăţirea, modernizarea si echiparea infrastructurii educaţionale.   

Având în vedere cele expuse anterior, solicităm Consiliului Local al Sectorului 6 aprobarea prezentului proiect 

de hotărâre. 

 
 

DIRECTOR GENERAL 

IULIAN GHEORGHE 


