
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                       PROIECT   
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                  
 Nr. 485/23.07.2021                                                                                                               
 

 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind lucrări amenajare curte la 

Școala Gimnazială ,,Adrian Păunescu” din Str. Valea Prahovei nr. 1, Sector 6, București 
 
 

 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 
specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6 înregistrat cu nr. 10346/14.07.2021; 
 Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6; 
 Ținând seama de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului 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 ale Legii nr. 1/2011 privind legea educației naționale, cu modificările 
și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) 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; 
 Consiliul Local al Sectorului 6 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului privind lucrări amenajare 
curte la Școala Gimnazială ,,Adrian Păunescu” din Str. Valea Prahovei nr. 1, Sector 6, București, 
aşa cum sunt prevăzuți în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 și Direcția Economică 
din cadrul Primăriei Sectorului 6, vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, conform 
competențelor. 

(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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Nr. 10346/14.07.2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

  

 

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

Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului 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 indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind lucrări 

amenajare curte la Școala Gimnazială ,,Adrian Păunescu” din Str. Valea Prahovei, Nr. 1, Sector 6, 

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’’. 

 Clădirea Școlii Gimnaziale ,,Adrian Păunescu” a fost modernizată, lucrările fiind finalizate 

în primul semestru al anului 2021. Având în vedere că terenul aferent curții Școlii Gimnaziale 

,,Adrian Păunescu” nu a fost prins în aceste lucrări se impune amenajarea curții Școlii Gimnaziale 

,,Adrian Păunescu” din Str. Valea Prahovei, Nr. 1, Sector 6, București, în scopul asigurării 

condițiilor optime de desfășurare a activității educaționale și recreative a elevilor unității de 

învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 în cauză.      
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 Amenajarea curții la Școala Gimnazială ,,Adrian Păunescu” din Str. Valea Prahovei, Nr. 1, 

Sector 6, București, presupune următoarele lucrări: 

- amenajare teren natural; 

- terasamente - alei de circulație/trotuare pietonale și spații relaxare; 

- terasamente - refacere și realizare căi de circulație auto și platforme; 

- anexe și spații depozitare deșeuri menajere; 

- amenajare peisageră; 

- instalație de udare a spațiilor verzi; 

- teren sport multifuncțional. 

 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. 

 Precizăm că indicatorii tehnico-economici ai proiectului privind lucrări amenajare curte la 

Școala Gimnazială ,,Adrian Păunescu” din Str. Valea Prahovei, Nr. 1, Sector 6, București, 

constituie un document constitutiv al unui Studiu de fezabilitate întocmit referitor la acest obiectiv 

de investiții, iar indicatorii tehnico-eonomici propuși spre aprobare se referă la varianta optimă 

propusă de proiectant: costuri minime (de execuție și în exploatare), funcționalitate, conform 

destinației și cerințelor specifice ale beneficiarului investiției. 

 Menționăm totodată, că Studiul de fezabilitate a fost elaborat în conformitate cu: 

- Hotărârea de Guvern 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; 

- Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
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- Legea Nr. 1/2011 privind legea educației naționale, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 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, se supune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

proiectului privind lucrări amenajare curte la Școala Gimnazială ,,Adrian Păunescu” din Str. Valea 

Prahovei, Nr. 1, Sector 6, București. 

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

 

 

 

 

Administraţia Şcolilor Sector 6 

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. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului 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 ale Legii nr. 1/2011 privind legea educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare, se impune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 

privind lucrări amenajare curte la Școala Gimnazială ,,Adrian Păunescu” din Str. Valea Prahovei 

nr. 1, Sector 6, București. 

 Luând în considerare prevederile art. 139 alin. (3) lit. a) 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 spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al 

Sectorului 6, prezentul proiect de hotărâre. 

 

 
 
 

PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 
 

 

 

 

 

 

  


