
 

                                                                                  
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
NR. 120/06.05.2022 

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea schimbării 
destinației terenului în suprafață de 790,00 mp cu număr cadastral 202269, situat în București, 
sector 6, zona B a cartierului ”Constantin Brâncuși”, din construirea unei creșe, în construirea 

unui centru de dializă pentru persoanele din Sectorul 6, adulți și copii 
 
 

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de fundamentare                    
a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 nr. D/6948/15.04.2022 
și Raportul de specialitate al Direcției Tehnice din cadrul Direcției Generale Arhitect Șef și 
Planificare Teritorială nr. ……,  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;  

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local                      
al Sectorului  6, nr. ……. , nr............și nr. ……..;        

 Având în vedere H.C.G.M.B. nr. 157/27.04.2017 privind acordul Consiliului General al 
Municipiului București în vederea construirii unei creșe și a unei grădinițe pe terenurile în 
suprafață de 790,00 mp fiecare, situate în București, sector 6, zona B a cartierului                      
”Constantin Brâncuși”; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g), art. 166 alin. (2) lit. g) și l), art. 196               
alin. (1) lit. a) și art. 197 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 solicită acordul Consiliului General al Municipiului București în vederea 
schimbării destinației terenului în suprafață de 790,00 mp cu număr cadastral 202269, situat în 
București, sector 6, zona B a cartierului ”Constantin Brâncuși”, din construirea unei creșe,         
în construirea unui centru de dializă pentru persoanele din Sectorul 6, adulți și copii.  

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului 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. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă,                     
în termenul prevăzut de lege. 
 
INIȚIATOR PROIECT,                                                                   AVIZEAZĂ 
        PRIMAR,                                                          pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  

   CIPRIAN CIUCU                                                                  din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                   Secretarul general al Sectorului 6,                             

                                                                                                        Demirel Spiridon 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al 
Municipiului București în vederea schimbării destinaţiei terenului în suprafaţă de 

790,00 mp cu număr cadastral 202269, situat în București, sector 6, zona B a 
cartierului ”Constantin Brâncuși”, din construirea unei creșe, în construirea unui 

centru de dializă pentru persoanele din Sectorul 6, adulţi și copii 

 

Nota de fundamentare nr. D/6948/15.04.2022 întocmită de către Directorul 
General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6,  
susţine solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului 
București în vederea schimbării destinaţiei terenului în suprafaţă de 790,00 mp cu 
număr cadastral 202269, situat în București, sector 6, zona B a cartierului 
”Constantin Brâncuși”, din construirea unei creșe/centru de zi pentru copii 
preșcolari, în scopul realizării unui centru de dializă pentru persoanele din             
Sectorul 6, adulţi și copii. 

Precizăm că, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă                     
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local potrivit competenţelor sale şi 
în condiţiile legii, asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 
interes local privind serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu 
handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate 
în nevoie socială. 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g), art. 166 alin. (2) lit. g) și l)       
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,      
cu modificările și completările ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare, 
Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului 
Consiliului General al Municipiului București în vederea schimbării destinaţiei 
terenului în suprafaţă de 790,00 mp cu număr cadastral 202269, situat în București, 
sector 6, zona B a cartierului ”Constantin Brâncuși”, din construirea unei creșe, în 
construirea unui centru de dializă pentru persoanele din Sectorul 6, adulţi și copii. 

 
 

  PRIMAR, 

        Ciprian Ciucu 

                          



 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

 
 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 are în administrare 

directă, conform HCL nr. 263/2019, un teren în suprafață de 790,00 mp, având numărul cadastral 

202269, situat în zona B a cartierului Constantin Brâncuși. Terenul a fost dat în administrarea 

Consiliului Local Sector 6 prin HCGMB nr. 157/27.04.2017, cu scopul construirii unei creșe, 

ulterior prin HCL 288/23.11.2017, Consiliul Local Sector 6 a transmis spre administrare terenul 

DGASPC Sector 6.  

 Având în vedere faptul că în acest moment există un alt proiect în derulare cu scopul 

construcție creșă în zona menționată, respectiv Cartier Brâncuși, proiect derulat de autoritatea 

publică locală, propunem Consiliului Local Sector 6 solicitarea acordului Consiliului General al 

Municipiului București în vederea schimbării destinației investiției cu scopul realizării unui centru 

de dializă pentru persoanele din Sectorul 6, adulți și copii, luând în considerare accesul dificil al 

persoanelor care au nevoie de dializă la acest serviciu, în comunitatea noastră.  

 Centrul de Dializă și Tratament Brâncuși va fi construit pe terenul în suprafață de 790,00 

mp, cu numărul cadastral 202269. Finanțarea se va realiza din fonduri publice sau prin asociere.   

 
Director General, 

 
Gabriela Schmutzer 

 


