
 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
NR. 155/14.06.2022 

pentru modificarea Hotărârii de Consiliu Local Sector 6 nr. 95/08.05.2018 privind aprobarea 
documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor                  

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire și dotare Creșa Îngerașii”, 
modificată prin H.C.L. Sector 6 nr. 151/2019 

 
      Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de Fundamentare             
nr. ............ a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 și Raportul 
de specialitate al Direcției de Investiții nr. .…/..…, din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului  Sectorului 6;  

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Sectorului 6 nr. ……. și nr. ……..;        
        Ţinând seama de: 
- H.C.L. Sector 6 nr. 95/08.05.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza 
Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
„Construire și dotare Creșa Îngerașii”; 
- Hotărârea de Consiliu Local Sector 6 nr. 151/16.05.2019 pentru modificarea alin. (2) al art. 1 
din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 95/08.05.2018 privind aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Construire și dotare Creșa Îngerașii”; 
- H.C.G.M.B. nr. 542/31.10.2017 privind schimbarea destinației imobilului situat în Strada 
Rușețu FN, proprietate publică a Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local 
Sector 6; 
- H.C.L. Sector 6 nr. 58/27.03.2018 privind transmitere din administrarea Consiliului Local al 
Sectorului 6 în administrarea directă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6 a terenului în suprafață de 2020 m.p., având numărul cadastral 215634, situat 
în str. Rușețu nr. 6A, sector 6, în scopul construirii unei creșe, teren identificat conform Anexei; 
- Prevederile art. 10 lit. a) pct. 13. din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea 
regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a 
structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele 
ale criiteriului 41- Cod Serviciu Social – 8891– CZ – C – I  din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 867/2015 
pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de 
organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor      
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare ; 
- Referatul cu nr. D/10011/14.06.2022 întocmit de către Serviciul Administrativ, Aprovizionare 
și Adminstrare Imobile din cadrul Direcției Generale de Asistență socială și Protecția Copilului 
Sector 6; 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



- O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor 
măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 
termene, cu modificările şi completările ulterioare ; 
  În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. k) și p), 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. I. Se modifică Hotărârea de Consiliu Local Sector 6 nr. 95/08.05.2018 privind 

aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire și dotare Creșa Îngerașii”, 
modificată prin H.C.L. Sector 6  nr. 151/2019, în sensul că, se înlocuiește Anexa nr. 2 cu Anexa 
- indicatori tehnico-economici actualizați aferenți Proiectului ” Construcție și Dotare 
Creșa Îngerașii”, cod SMIS 124789, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. II. (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. III. 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 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

CABINET PRIMAR 

NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 
ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 

SECTOR 6 BUCUREȘTI 
E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 

                                                                                                                                                           WWW.PRIMARIE6.RO 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărîre pentru modificarea Hotărârii de Consiliu Local Sector 6                

nr. 95/08.05.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza 

Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţii „Construire și dotare Creșa Îngerașii”, modificată prin H.C.L. Sector 6                  

nr. 151/2019 

 
 

 

Nota de fundamenatre nr. D/10041/14.06.2022, întocmită de către Directorul 
General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6,  
susţine modificarea Hotărârii de Consiliu Local Sector 6 nr. 151/16.05.2019 pentru 
modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6                     
nr. 95/08.05.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza 
Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii „Construire și dotare Creșa Îngerașii”. 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. p)                     
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, 
proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii de Consiliu Local Sector 6                   
nr. 95/08.05.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza 
Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii „Construire și dotare Creșa Îngerașii”, modificată prin H.C.L. Sector 6                     
nr. 151/2019. 

 

 
PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

pentru inițierea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local Sector 6 
nr.151/16.05.2019 pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 

nr. 95/08.05.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de 
fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire și 

dotare Creșa Îngerașii” 
 

 

Având în vedere: 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr.161/03.07.2018 privind împuternicirea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, ca în numele Consiliul 

Local Sector 6 și pe seama sa, să realizeze proiectul „Construire și dotare Creșa 

îngerașii” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional - 

Axa Prioritară 10, îmbunătățirea Infrastructurii educaționale - POR/10/2017/10/10.1a/BI; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr.95/08.05.2018 privind aprobarea documentației 

tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții „Construire și dotare Creșa îngerașii”; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr.151/16.05.2019 pentru modificarea alin. (2) al 

art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 95/08.05.2018 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „Construire și dotare Creșa Ingerașii”; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr.81/08.05.2020 privind aprobarea proiectului 

„Construcție și Dotare Creșa Îngerașii”, cod SMIS 124789 și a cheltuielilor legate de 

proiect; 

 Contractul de execuție nr. D/20748/17.09.2019 – Construcție și Dotare Creșa 

„Îngerașii”, str. Rusetu nr.6A, Sector 6, București; 

 Contractul de finanțare nr.5749/03.08.2020 – Proiect „Construcție și Dotare Creșa 

Ingerașii”, cod SMIS 124789; 

 Dispoziția de Șantier 1/07.01.2022 cuprinzând Nota de Renunțare și Nota de Comandă 

Suplimentară privind transportul pământului excavat; 
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 Nota de constatare D/8100/09.05.2022 privind imposibilitatea realizării lucrărilor de 

excavație la cota prevăzută în Proiectul Tehnic, din cauza infiltrațiilor cu apa freatică; 

 Dispoziția de Șantier 2/31.05.2022 privind modificarea sistemelor de fundare prin 

executarea de lucrări de epuizmente; 

 Proiectul cuprinzând documentația tehnico-economică necesară execuției și exploatării 

sistemului de epuizmente nr.D/9459/31.05.2022, 

propunem spre aprobare Consiliului Local Sector 6 al municipiului București prezentul 

proiect de hotărâre. 

 

DIRECTOR GENERAL 

Gabriela Schmutzer 



 

 

 

 

Nr. 4191 / 16.06.2022 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii de Consiliu Local Sector 6                
nr. 95/08.05.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza 

 Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  
de intestate „Construire și dotare Creșa Îngerașii”, modificată prin 

 H.C.L. Sector 6 nr. 151/2019 
 

 

    Utilizarea eficientă, în folosul cetăţenilor,  a spaţiilor pe care le are la dispoziţie trebuie să fie unul 
dintre dezideratele oricărei administraţii locale. În ultimii ani, odată cu dezvoltarea imobiliară 
accelerată la nivelul Sectorului 6, fără o susţinere de dezvoltare a infrastructurii de servicii publice, 
educaţionale și sociale, se înregistrează o dublare a numărului de cereri de înscriere la creșe. 

    Conform Strategiei locale Integrate de dezvoltare durabilă a Sectorului 6 București 2017-2023, 
pe raza sectorului, la data de 04.11.2017, domiciliau 13.856 de copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 
ani, iar numărul de locuri la creșele de stat din sector este de 753, număr care, împreună cu 
numărul de locuri de la cele două creșe private, este de sub 6% din numărul total al copiilor cu 
vârsta de până la 3 ani. 

 

În acest sens, se dorește construirea unei clădiri cu funcţiunea de creșă pentru îngrijire și educaţie 
timpurie a copiilor cu vârste între 0-3 ani. Investiţia propusă este situată în municipiul București, 
Sectorul 6, strada Rușeţu, nr. 6A și va conduce: 

 la îmbunătăţirea și extinderea infrastructurii educaţiei în mediul urban; 

 la asigurarea egalităţii de șanse prin accesul la educaţie al persoanelor cu dizabilităţi și al 
grupurilor defavorizate, cât și al celor cu probleme de ordin social; 

 la prevenirea abandonului școlar; 

 la dotarea cu mobilier adecvat procesului educaţional; 

 la asigurarea spaţiilor pentru desfășurarea unui proces educaţional corespunzător la nivel 
antepreșcolar; 

 la asigurarea realizării personale, a stării de sănătate și a participării populaţiei la educaţie; 

 la asigurarea unei oferte educaţionale adecvate, accesibile și de calitate pentru toţi copiii. 

  

De asemenea, obiectivele specifice ale proiectului constau în : 

DIRECȚIA DE INVESTIȚII  

ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 
NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 

ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 
SECTOR 6 BUCUREȘTI 

E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 
WWW.PRIMARIE6.RO 



 

 

1. Construirea, dotarea și înfiinţarea unei structuri care oferă servicii sociale de îngrijire și de 
educare de tip creșă cu o capacitate de 124 de locuri; 

2. Creșterea anuală a numărului de copii, în urma realizării investiţiei; 
3. Accesul la procesul educaţional. 

       Scopul proiectului este acela de a acţiona pentru o îmbunătăţire continuă a calităţii vieţii atât 
pentru generaţiile prezente, cât și pentru cele viitoare. Acest lucru nu se poate obţine decât în 
cadrul unor comunităţi capabile să utilizeze resursele în mod raţional și eficient și să descopere 
potenţialul ecologic al economiei, asigurând prosperitate, protecţia mediului și coeziune socială. 
 
     Valoarea totala (INV), inclusiv TVA 11,567,674.59, repectiv 2,339,314.159 euro (in preturi – iunie 
2022, 1 Euro = 4.9449 lei) din care Constructii si montaj (C+M ) 8,638,117.40 lei, repectiv 
1,755,564.942 euro. 
 
      Având în vedere aceste aspecte, cu scopul unei utilizări eficiente a resurselor la nivelul 
administraţiei locale a Sectorului 6 și în temeiul dispoziţiilor 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, propun supunerea spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local Sector 6,  

proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii de Consiliu Local Sector 6 nr. 95/08.05.2018 
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire și dotare Creșa Îngerașii”, modificată 
prin H.C.L. Sector 6 nr. 151/2019. 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

MARIUS MARIN PETRESCU 

 

 
 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 


