
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                     PROIECT   
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                  
S.T. 435/19.08.2020                                                                                                               
 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de 
protocol  a amplasamentului teren, situat în incinta Școlii Gimnaziale Nr. 197,                   

Str. Obcina Mare nr. 2, Sector 6, Municipiul București  
 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6 
înregistrat cu nr. 9583 din data de 17.08.2020 și Referatul de aprobare al 
Primarului Sectorului 6; 
 Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Local Sector 6; 
 Ținând seama de prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A, cu modificările și completările 
ulterioare, a H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și a        
Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g și lit. i) coroborat cu art. 166 
alin. (2) lit. l din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrative, cu modificările și completările ulterioare; 
 Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării 
și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de 
protocol a amplasamentului teren, situat în incinta Școlii Gimnaziale Nr. 197,                 
Str. Obcina Mare nr. 2, Sector 6, Municipiul București, teren aflat în administrarea 
Consiliului Local Sector 6 prin Adminstrația Școlilor Sector 6, în suprafață de 971 
mp din totalul de 9570 mp înscriși în cartea funciară, identificat potrivit Cărții 
funciare nr. 210413, nr. topo 210413, și plan de amplasament și delimitare imobil, 
anexă la prezenta hotărâre, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada 
realizării de către “C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiții ,,Proiect pilot - Sală de 
educație fizică școlară, Școala Gimnazială Nr. 197, Str. Obcina Mare nr. 2,     
Sector 6, Municipiul București. 
 Art. 2. Predarea terenului indentificat la art. 1 se va face în condițiile legii în 
baza protocolului de predare primire între Primăria Sector 6 prin Administrația 
Școlilor Sector 6 și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 
prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.. 
 Art. 3. Amplasamentul terenului indentificat la art. 1 este viabilizat, 
conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare. 
 Art. 4. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al               
Sectorului 6 a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz 
sau alt tip de combustibil utilizat etc.) a obiectivului de investiţii Proiect pilot - 



„Sală de educație fizică școlară” situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 197,                  
Str. Obcina Mare nr. 2, Sector 6, Municipiul București. 
 Art. 5. Consiliul Local al Sectorului 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 
se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru 
depozitarea şi organizarea şantierului a obiectivului de investiţii Proiect pilot - 
„Sală de educație fizică școlară” situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 197,                
Str. Obcina Mare nr. 2,  Sector 6, Municipiul București. 
 Art. 6. Consiliul Local al Sectorului 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 
se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat „Sală de 
educație fizică școlară”, să menţină destinaţia acestuia şi să îl intreţină pe o 
perioada de minim 15 ani. 
 Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 și Direcția 
Generală Economică din cadrul Primăriei 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:    
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 În baza prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, a Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de 

Investiții“C.N.I.” S.A., cu modificările și completările ulterioare, a H.G. nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare și a Legii nr. 1/2011 privind legea educației naționale, cu modificările și completările 

ulterioare, se impune aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării                      

și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol             

a amplasamentului teren, situat în incinta Școlii Gimnaziale Nr. 197, Str. Obcina Mare Nr. 2, 

Sector 6, Municipiul București; 

 Ținând cont de Raportul de specialitate al Directorului Executiv al Administraţiei 

Şcolilor Sector 6 înregistrat cu nr. 9583 din data de 17.08.2020, prin care se propune aprobarea 

proiectului de hotărâre mai sus menționat; 

 Luând în considerare prevederile art. 139 alin. (3) lit. g și 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, supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al 

Sectorului 6, proiectul de hotărâre alăturat. 

 

 

 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 

 

 

 



  
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR 

 

Splaiul Independenţei Nr. 315-317, Sector 6, Bucureşti tel. 021/430.51.42-43, fax 021/430.51.44 

Cod operator bază date Nr. 5124/2007 
 

 

Nr.9583/17.08.2020 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

  

 

 Având în vedere prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele 

Publice Locale, a Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de 

Investiții“C.N.I.” S.A, cu modificările și completările ulterioare, a H.G. nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările 

ulterioare și a Legii Nr.1/2011 privind legea educației naționale cu modificările și completările 

ulterioare, se impune aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol a 

amplasamentului teren, situat în incinta Școlii Gimnaziale Nr. 197, Str. Obcina Mare, Nr. 2, Sector 

6, Municipiul București. 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 a Educației Naționale cu modificările și 

completările ulterioare, art.20 ,,Autoritățile administrației publice locale asigură, în condițiile legii, 

buna desfășurare a învățământului preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită 

autoritatea’’. 

 

 



  
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR 

 

Splaiul Independenţei Nr. 315-317, Sector 6, Bucureşti tel. 021/430.51.42-43, fax 021/430.51.44 

Cod operator bază date Nr. 5124/2007 
 

 Având în vedere situația actuală a Școlii Gimnaziale Nr. 197, Str. Obcina Mare, Nr. 2, 

Sector 6, Municipiul București, se impune modernizarea în scopul asigurării condițiilor optime de 

desfășurare a activității educaționale a unității de învățământ preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 6 în cauză.      

 Având în vedere că pe raza Sectorului 6 în incinta Școlii Gimnaziale Nr. 197, Str. Obcina 

Mare, Nr. 2, Sector 6, Municipiul București, nu există o sală de sport și nu se pot organiza 

competiții școlare pe acest profil conform programei școlare, Administrația Școlilor Sector 6 și-a 

propus să vină în sprijinul comunității locale și a procesului educațional prin găsirea tuturor 

mijloacelor tehnice și economice pentru realizarea obiectivului mai sus prezentat.  

          Datorită numărului din ce în ce mai mare al solicitărilor privind realizarea unei săli de sport 

în incinta Școlii Gimnaziale Nr. 197, Str. Obcina Mare, Nr. 2, Sector 6, Municipiul București, de 

pe raza Sectorului 6 și asigurarea unor condiții optime pentru realizarea unor performanțe școlare 

la acest nivel s-a hotărât realizarea unei ,,Săli de educație fizică școlară” în incinta unității de 

învățămât preuniversitar de stat mai sus menționată. 

           Pentru predarea obiectivului de investiții Proiect pilot -,, Sală de educație fizică școlară” din 

incinta Școlii Gimnaziale Nr. 197, Str. Obcina Mare, Nr. 2, Sector 6, Municipiul București, 

Consiliul Local Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 trebuie să asigure cheltuielile aferente 

finanțării lucrărilor de racordare la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil 

utilizat etc.) a obiectivului de investiţii Proiect pilot - „Sală de educație fizică școlară” situat în 

incinta Școlii Gimnaziale Nr. 197, Str. Obcina Mare, Nr. 2, Sector 6, Municipiul București,. 

 Realizarea acestui obiectiv de investiții se încadrează în politicile guvernamentale de 

investiții și permite o respectare mai adecvată a actelor legislative și normativelor tehnice în 

vigoare. 

 

 



  
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR 

 

Splaiul Independenţei Nr. 315-317, Sector 6, Bucureşti tel. 021/430.51.42-43, fax 021/430.51.44 

Cod operator bază date Nr. 5124/2007 
 

 Luând în considerare prevederile art.139 alin.(3) lit.g și lit.i) coroborat cu art.166, alin.(2), 

lit.l) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se supune 

aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin 

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol a amplasamentului teren, 

situat în incinta Școlii Gimnaziale Nr. 197, Str. Obcina Mare, Nr. 2, Sector 6, Municipiul 

București.  

 În scopul de mai sus, prezentăm spre aprobare alăturatul proiect de hotărâre. 

 

 

 

Administraţia Şcolilor Sector 6 

DIRECTOR EXECUTIV 

DUMITRU EUGENIA-DANIELA 


