
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                              PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR  6  
Nr. 203/05.04.2021  
 

HOTĂRÂRE 
privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite în 
administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, prin Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Sector 6, terenul situat în Bucureşti, bd. Iuliu Maniu                    

nr. 11B, sector 6, având numărul cadastral 208392, identificat conform planului Anexă, 
în vederea construirii unei creșe 

 
 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. …... al Direcţiei Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Sector 6 şi Referatul de aprobare al Viceprimarilor 
Sectorului 6/Consilieri locali, dl Alexandru Valeriu Gâdiuță și d-na Mihaela Ana Maria 
Ștefan;  
 Văzând avizul Comisiilor de specialitate nr. 4 și 5 ale Consiliului Local al 
Sectorului 6;  
 În temeiul art. 129 alin. (1), art. 139 alin. (3) lit. g) şi al art. 166 alin. (2) lit. g) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;  
 Consiliul Local Sector 6  

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti transmiterea în 
administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, prin Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Sector 6, terenul situat în Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 11B, 
sector 6, având numărul cadastral 208392, identificat conform planului Anexă, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea construirii unei creșe. 
 Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea 
Consiliului Local al Sectorului 6  nr. 234 din 10.09.2019. 
  Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6,  Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Sector 6 şi Direcţiile abilitate din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Sectorului 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 
competenţelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.  
 
PREȘEDINTE DE  ȘEDINȚĂ,                                           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  
 

Utilizarea eficientă, în folosul cetățenilor,  a spațiilor pe care le are la dispoziție trebuie să fie unul dintre 
dezideratele oricărei administrații locale. Nevoia de instituții care să ofere servicii de îngrijire/educaționale 
pentru copii cu vârsta preșcolară identificată la nivelul Sectorului 6, încă în urmă cu 10 ani, a devenit 
începând cu anul 2020, mai acută pe fondul măsurilor de distanțare impuse de pandemia COVID 19, 
reglementările în vigoare restricționând la mai mult de jumătate  accesul copiilor eligibili la serviciile 
oferite de cele 3 structuri de tip creșă aflate în administrarea DGASPC Sector 6. 
 
În ultimii ani, odată cu dezvoltarea imobiliară accelerată la nivelul Sectorului 6, fără o susținere de 
dezvoltare a infrastructurii de servicii publice, educaționale și sociale, se înregistrează o dublare a 
numărului de cereri de înscriere la creșe în special în zona cartierului Militari, o zonă din puncte de vedere 
tradițional aglomerată, dar și la periferia celorlalte cartiere ale Sectorului 6 (a se vedea dezvoltarea 
imobiliară din zona Prelungirea Ghencea, zona Plaza, cartierul Giulești, Cartierul Brâncuși, aflat încă de 
acum 10 ani în deficit de locuri la creșă, grădiniță, școală), unde boom-ul imobiliar a condus, la o presiune 
acută asupra serviciilor socio-educaționale pentru copii. 
 
Este absolut necesară identificarea de terenuri/spații și construcția unor noi unități de tip creșă atât în 
cartierul Militari cât și în celelalte zone ale Sectorului în care numărul  cererilor depășește cu mult 
capacitatea instituțiilor de profil.  
 
În anul 2019, statisticile arată că un număr de 17.933 de copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 4 ani, aveau 
domiciliul pe raza Sectorului 6, în timp ce numărul de locuri de la creșele de stat și private era de sub 8% 
din numărul total al copiilor cu vârsta de până la trei ani, conform evidențelor DGASPC Sector 6.   
 
La finalul anului 2019 au fost înregistrate 2841 de cereri în așteptare pentru creșele de stat respectiv, creșa 
Harap Alb a înregistrat un număr de 1108 cereri de înscriere, creșa Pinochio 741 cereri de înscriere și creșa 
Neghiniță 701 cereri de înscriere. 
 
În martie 2021, în centrele de zi de tip creșă, aflate în administrarea DGASPC Sector 6, situația cererilor 
aflate în așteptare este următoarea:   
Praguri de varsta (copii) Numar cereri in asteptare 
0 luni   11 luni 302 
1 an - 2 ani 1227 
2 ani  -  3 ani 1314 
3 ani  -  4 ani 414 
 
Terenul situat în Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 11B, Sector 6, având numărul cadastral 208392, cu o 
suprafață de 2251,24 mp, a fost  declarat ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București 
prin hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 557 din 2019. Acesta îndeplinește 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

condițiile necesare în vederea construirii unei creșe, poziționarea sa într-o zonă cu puternică expansiune 
demografică fiind un argument în plus pentru realizarea unei astfel de investiții.  
 
Având în vedere aceste aspecte, cu scopul unei utilizări eficiente a resurselor la nivelul administrației locale 
a Sectorului 6 și 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 și completările ulterioare, supunem 
spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local Sector 6, proiectul de hotărâre privind solicitarea către 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 
6, terenul situat în Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 11B, Sector 6, având numărul cadastral 208392, identificat 
conform planului Anexă, în vederea construirii unei creșe. 
 

VICEPRIMARI/CONSILIERI LOCALI,  
 

Alexandru Valeriu Gâdiuță  
 

Mihaela Ana Maria Ștefan 
 



 

 

 

Raport de specialitate 
 

Nevoia de instituții care să ofere servicii de îngrijire/educaționale pentru copii cu vârsta preșcolară 
identificată la nivelul Sectorului 6, încă în urmă cu 10 ani, a devenit începând cu anul 2020, mai acută pe 
fondul măsurilor de distanțare impuse de pandemia COVID 19, reglementările în vigoare restricționând la 
mai mult de jumătate  accesul copiilor eligibili la serviciile oferite de cele 3 structuri de tip creșă aflate în 
administrarea DGASPC Sector 6. 
 
În ultimii ani, odată cu dezvoltarea imobiliară accelerată la nivelul Sectorului 6, fără o susținere de 
dezvoltare a infrastructurii de servicii publice, educaționale și sociale, se înregistrează o dublare a 
numărului de cereri de înscriere la creșe în special în zona cartierului Militari, o zonă din puncte de vedere 
tradițional aglomerată, dar și la periferia celorlalte cartiere ale Sectorului 6 (a se vedea dezvoltarea 
imobiliară din zona Prelungirea Ghencea, zona Plaza, cartierul Giulești, Cartierul Brâncuși, aflat încă de 
acum 10 ani în deficit de locuri la creșă, grădiniță, școală), unde boom-ul imobiliar a condus, la o presiune 
acută asupra serviciilor socio-educaționale pentru copii. 
 
Este absolut necesară identificarea de terenuri/spații și construcția unor noi unități de tip creșă atât în 
cartierul Militari cât și în celelalte zone ale Sectorului în care numărul  cererilor depășește cu mult 
capacitatea instituțiilor de profil.  
 
În anul 2019, statisticile arată că un număr de 17.933 de copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 4 ani, aveau 
domiciliul pe raza Sectorului 6, în timp ce numărul de locuri de la creșele de stat și private era de sub 8% 
din numărul total al copiilor cu vârsta de până la trei ani, conform evidențelor DGASPC Sector 6.   

Pe raza sectorului 6 funcţionează 3 centre sociale multifuncţionale (creșe) aflate în subordinea 
DGASPC Sector 6: 
 CENTRUL de ZI (CREŞĂ) „HARAP ALB” în cartierul Militari, cu sediul în Str. Estacadei Nr. 13, Sector 6, 

Bucureşti, cu o capacitate inițială  de 220, actuală 300 locuri; 
 CENTRUL de ZI  (CREŞĂ) „NEGHINIŢĂ” în cartierul Drumul Taberei, cu sediul în  Aleea  Crăieşti, Nr. 1, 

Sector 6, Bucureşti, cu o capacitate inițială  de 240, actuală de 370 locuri; 

 CENTRUL de ZI (CREŞĂ) „PINOCHIO” în cartierul Drumul Taberei, cu sediul în Aleea Compozitorilor nr. 
20, Sector 6, Bucureşti, cu o capacitate inițială de 187, actuală de  270 locuri; 
 
În prezent, având în vedere nevoia dezvoltării unor servicii dedicate copiilor de vârstă antepreșcolară, cu 

precădere în cartierul Militari, o zonă din punct de vedere demografic aglomerată, care în ultimii ani a cunoscut o 
dezvoltare imobiliară rapidă, se impune identificarea unui teren/imobil în vederea construcției unei noi creșe.  

 
La finalul anului 2019 au fost înregistrate 2841 de cereri în așteptare pentru creșele de stat respectiv, creșa 
Harap Alb a înregistrat un număr de 1108 cereri de înscriere, creșa Pinochio 741 cereri de înscriere și creșa 
Neghiniță 701 cereri de înscriere. 
 
În martie 2021, în centrele de zi de tip creșă, aflate în administrarea DGASPC Sector 6, situația cererilor 
aflate în așteptare este următoarea:   



 

Praguri de varsta (copii) Numar cereri in asteptare 
0 luni   11 luni 302 
1 an - 2 ani 1227 
2 ani  -  3 ani 1314 
3 ani  -  4 ani 414 
 
Terenul situat în Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 11B, Sector 6, având numărul cadastral 208392, cu o 
suprafață de 2251,24 mp, a fost  declarat ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București 
prin hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 557 din 2019. Acesta îndeplinește 
condițiile necesare în vederea construirii unei creșe, poziționarea sa într-o zonă cu puternică expansiune 
demografică fiind un argument în plus pentru realizarea unei astfel de investiții.  
 
Având în vedere aspectele arătate mai sus, cu scopul unei utilizări eficiente a resurselor la nivelul 
administrației locale a Sectorului 6 și 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 și completările 
ulterioare, supunem spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local Sector 6, proiectul de hotărâre privind 
solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite în administrarea Consiliului 
Local al Sectorului 6, terenul situat în Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 11B, Sector 6, având numărul 
cadastral 208392, identificat conform planului Anexă, în vederea construirii unei creșe. 
 

Gabriela Schmutzer 

Director General 


