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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea accesului auto în incinta unităților de învățământ preuniversitar 
de stat pentru însoțitorii elevilor cu dizabilități și pentru însoțitorii  elevilor care au 

suferit intervenții chirurgicale în ultimele 30 de zile calendaristice 
 
 
 

           Având în vedere Referatul de aprobare al d-lui Bojdan Alexandru Teodor, 
consilier local și Raportul de specialitate nr. 9023/15.06.2021 al Administrației 
Școlilor Sector 6; 

Văzând avizul Comisiilor de specialitate nr. 4 și 5 ale Consiliului Local al 
Sectorului 6;     

În temeiul art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, 
cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), art. 139 alin. (1) şi art. 166                   
alin. (2) lit. g) și p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 Consiliul Local Sector 6 
 

HOTĂRĂŞTE:        
 
 Art. 1. (1) Începând cu anul școlar 2021-2022 se aprobă accesul auto în 
incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru însoțitorii elevilor cu 
dizabilități și pentru însoțitorii elevilor care au suferit intervenții chirurgicale în 
ultimele 30 de zile calendaristice, doar în zilele în care se desfășoară cursuri sau 
examene. 
 (2) Accesul auto în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat 
pentru însoțitorii elevilor cu dizabilități și pentru însoțitorii  elevilor care au suferit 
intervenții chirurgicale în ultimele 30 de zile calendaristice va fi permis înainte, în 
timpul și după desfășurarea cursurilor sau examenelor pentru maxim o oră. 
 (3) La solicitarea reprezentanților unităților de învățământ preuniversitar de 
stat sau a persoanelor desemnate de aceștia pentru paza unității, însoțitorii elevilor 
cu dizabilități sau însoțitorii elevilor care au suferit intervenții chirurgicale în 
ultimele 30 de zile calendaristice vor face dovada că transportă un elev cu dizabilități 
sau care a suferit intervenții chirurgicale în ultimele 30 de zile calendaristice prin 
certificate medicale sau bilete medicale de externare care atestă acest lucru și vor 
prezenta carnetul elevului transportat. 
 Art 2. (1) Administrația Școlilor Sector 6 și conducerea unităților de 
învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 vor amenaja în incinta unității de 
învățământ minim 1 loc de parcare rezervat pentru însoțitorii elevilor cu dizabilități 
și pentru însoțitorii  elevilor care au suferit intervenții chirurgicale în ultimele 30 de 
zile calendaristice. 
  



 
 (2) Doar dacă suprafața și funcțiunile curții interioare a unității de învățământ 
nu permit amenajarea unui loc de parcare conform alin. (1), un astfel de loc de 
parcare va fi amenajat și rezervat la cea mai apropiată distanță de intrarea principală 
sau de cea secundară, pe locurile de parcare dedicate unității de învățământ și aflate 
în afara curții unității de învățământ. 
 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 și 
conducerea unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, vor duce 
la îndeplinire prevederile 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 ŞEDINŢĂ,                                 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: 



REFERAT DE APROBARE  

pentru  
Proiectul de Hotarare privind aprobarea accesului auto în incinta unităților de învățământ 
preuniversitar de stat pentru însoțitorii elevilor cu dizabilități și pentru însoțitorii  elevilor 

care au suferit intervenții chirurgicale în ultimele 30 de zile calendaristice 
 

 
În unitățile publice de învățământ de pe raza sectorului 6 regăsim un număr de 523 de 
copii cu cerinţe educaţionale speciale*. La nivelul întregului oraș sunt înregistrați 6643 
de copii cu diferite forme de dizabilități și una dintre problemele principale identificate în 
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) este dificultatea persoanelor cu 
handicap de deplasare în spațiul exterior și în instituțiile publice.** 
 
La acestea se adaugă elevii care studiază în unitățile de învățământ preuniversitar de stat 
și au suferit intervenții chirurgicale în ultimele 30 de zile au nevoie de sprijin prin 
accesibilizarea unităților de invatamant.  
 
Conform Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana (SIDU) Bucuresti si Programului 
Integrat de Dezvoltare Urbana a Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti (2021-2030), 
protejarea grupurilor vulnerabile este unul dintre obiectivele asumate la nivel de sector și 
municipiu prin diferite intervenții și măsuri în domenii diverse, printre care și 
accesibilizarea spațiului public și a instituțiilor publice.  
 
În consecința, vă propun adoptarea acestui proiect care, cu efort minim, va ușura accesul 
la unitățile școlare de invatamant preuniversitar de stat pentru elevii cu dizabilități și 
pentru elevii care au suferit intervenții chirurgicale.  
 
Față de cele expuse, rog autoritatea deliberativă să hotărască. 

 
 
Cu deosebita considerație,  
Alexandru Teodor Bojdan (consilier USRPLUS) 
 
 
 
 
*conform datelor din furnizate de DGASPC S6 la data de 20 Mai 2021 
**conform  SIDU, capitolul dedicat grupurilor vulnerabile 
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RAPORT SPECIALITATE 

 

 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu 

modificările și completările ulterioare, se impune aprobarea accesului auto în incinta unităților 

de învățământ preuniversitar de stat pentru însoțitorii elevilor cu dizabilități și pentru 

însoțitorii elevilor care au suferit intervenții chirurgicale în ultimele 30 de zile calendaristice. 

 Luând în calcul legislaţia în vigoare, adresa Direcției Administrație Publică și Resurse 

Umane – Biroul Asistență Tehnică a Consiliului Local și Monitorizarea Procedurilor 

Administrative cu nr. 347 din data de 24.05.2021, Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 

(SIDU) București și Programul Integrat de Dezvoltare Urbană a Sectorului 6 al Municipiului 

București (2021 – 2030) se propune adoptarea acestui proiect care va ușura accesul la unitățile 

de învățământ preuniversitar de stat pentru elevii cu dizabilități și care au suferit intervenții 

chirurgicale în ultimele 30 de zile calendaristice cât și pentru însoțitorii lor. 

 În unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 regăsim un 

număr de 523 de copii cu cerințe educaționale speciale. La nivelul întregului oraș sunt 

înregistrați 6643 de copii cu diferite forme de dizabilități și una dintre problemele principale 

identificate în Strategia Integrală de Dezvoltare Urbană este dificultatea persoanelor cu 

handicap de deplasare în spațiul exterior și în instituțiile publice. 

 La acestea se adaugă elevii care studiază în unitățile de învățământ preuniversitar de 

stat și au suferit intervenții chirurgicale în ultimele 30 de zile au nevoie de sprijin prin 

accesibilizarea unităților de învățământ. 

 Conform Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) București și Programului 

Integrat de Dezvoltare Urbană a Sectorului 6 al Municipiului București (2021 – 2030), 

protejarea grupurilor vulnerabile este unul dintre obiectivele asumate la nivel de sector și 
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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 
municipiu prin diferite intervenții și măsuri în domenii diverse, printre care și accesibilizarea 

spațiului public și a instituțiilor publice. 

 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, se 

supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul proiect privind aprobarea 

accesului auto în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru însoțitorii 

elevilor cu dizabilități și pentru însoțitorii elevilor care au suferit intervenții chirurgicale în 

ultimele 30 de zile calendaristice. 

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

 

 

 

 

                                                                           Administraţia Şcolilor Sector 6  

                                                                                DIRECTOR EXECUTIV  

                                                                       DUMITRU EUGENIA - DANIELA 


