
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 156/15.06.2022 
privind aprobarea documentației tehnice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – 

economici pentru obiectivul de investiții “Construire imobil cu funcțiunea de creșă,  
cu regim de înălțime S+P+1E, împrejmuire teren și organizare lucrări”  

în Bd. Iuliu Maniu nr. 11B, Sector 6, Municipiul București 
                                                   

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate 
al Direcției Generale Investiții Publice 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.......; 
 Ținând cont de prevederile: 
 art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare;  
 Hotărârea 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;  

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

    În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. k), 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.  (1) Se aprobă documentația tehnică faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de 
investiții “Construire imobil cu funcțiunea de creșă, cu regim de înălțime S+P+1E, împrejmuire 
teren și organizare lucrări” în Bd. Iuliu Maniu nr. 11B, Sector 6, Municipiul București, conform 
Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi Devizul General pentru obiectivul de 
investiții “Construire imobil cu funcțiunea de creșă, cu regim de înălțime S+P+1E, împrejmuire 
teren și organizare lucrări”, în Bd. Iuliu Maniu nr. 11B, Sector 6, Municipiul București, conform 
Anexei  nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 prin Direcţia Generală Investiţii Publice şi Direcţia 
Economică, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor; 

  (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 aprobarea documentaţiei tehnice faza Studiu de 
fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii “Construire 

imobil cu funcţiunea de creșă, cu regim de înălţime S+P+1E, împrejmuire teren și 
organizare lucrări”  în Bd. Iuliu Maniu nr. 11B, Sector 6, Municipiul București 

 
În vederea continuării implementării programului de dezvoltare și modernizare a 

unităţilor de învăţământ, Sectorul 6 al Municipiului București derulează mai multe obiective de 
investiţii în scopul măririi capacităţii unităţilor de învăţământ antepreșcolar și preșcolar prin 
crearea unui număr substanţial de locuri pentru copii și soluţionarea favorabilă a unui număr 
cât mai mare de solicitări. 

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 în special în zona 
cartierului Militari, o zonă din puncte de vedere tradiţional 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, grădiniţă, școală), unde boom-ul imobiliar a condus la o presiune acută 
asupra serviciilor  socio-educaţionale pentru copii. 

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, cu regim de înălţime               
Subsol + Parter + Etaj, care să corespundă cerinţelor actuale de educaţie și dezvoltare. 
Imobilul cu funcţiunea de creșă se va construi pe terenul situat în Bucureşti, bd. Iuliu Maniu 
nr. 11B, Sector 6, având numărul cadastral 208392, cu o suprafaţă de 2.251,24 mp, acest 
teren a fost transmis din administrarea Consiliului General al Municipiului București în 
administrarea Consiliului Local Sector 6 în vederea construirii unei creșe, prin hotărârea       
nr. 145 din 2021. Acesta îndeplinește toate condiţiile necesare realizării acestui obiectiv de 
investiţii, poziţionarea sa într-o zonă cu puternică expansiune demografică fiind un 
argument în plus pentru realizarea unei astfel de investiţii.  

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. 

Văzând Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală Investiţii Publice, 
în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) din  
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre 
privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor      
tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii “Construire imobil cu funcţiunea de creșă, 
cu regim de înălţime S+P+1E, împrejmuire teren și organizare lucrări”, în Bd. Iuliu Maniu        
nr. 11B, Sector 6, Municipiul București. 

 
PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
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Nr. 4119 / 14.06.2022 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice faza Studiu de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii  “Construire imobil cu  

funcţiunea de creșă, cu regim de înălţime S+P+1E, împrejmuire teren și organizare  

lucrări”  în Bd. Iuliu Maniu nr. 11B, Sector 6, Municipiul București 

 

    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 în 
special în zona cartierului Militari, o zonă tradiţional 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, 
grădiniţă, școală), unde boom-ul imobiliar a condus la o presiune acută asupra serviciilor socio-
educaţionale pentru copii. 

    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 martie 2021, în centrele de zi de tip creșă, aflate în administrarea DGASPC Sector 6, situaţia 
cererilor aflate în așteptare este următoarea:   
Praguri de vârsta (copii) Număr cereri în așteptare 
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 suprafaţă de 2.251,24 mp, a fost transmis din administrarea Consiliului General al Municipiului 
București în administrarea Consiliului Local Sector 6 în vederea construirii unei creșe, prin 
hotărârea nr. 145 din 2021. Acesta îndeplinește toate condiţiile necesare realizării acestui obiectiv 
de investiţii, poziţionarea sa într-o zonă cu puternică expansiune demografică fiind un argument 
în plus pentru realizarea unei astfel de investiţii.  

DIRECȚIA DE INVESTIȚII  

ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 
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      Obiectivul general al proiectului îl reprezintă construirea unei clădiri cu funcţiunea de creșă 
pentru îngrijire și educaţie timpurie a copiilor cu vârste între 0-3 ani, cu regim de înălţime Subsol + 
Parter + Etaj, care să corespundă cerinţelor actuale de educaţie și dezvoltare. La nivel funcţional, 
se vor regăsi spaţii de educaţie și odihnă pentru copii, cu un total de 6 grupe dimensionate pentru 
un maxim de 10 copii/grupă, spaţii pentru acordarea îngrijirii medicale, spaţii comune de primire, 
discuţii și distribuţie a circulaţiei, spaţii multifuncţionale și administrative, spaţii tehnice, de 
depozitare, pregătire a hranei și curăţenie. 
    Se va prevedea utilarea obiectivului nou proiectat cu mobilier, echipamente, utilaje și tipuri de 
instalaţii conforme cu reglementările naţionale și internaţionale din domeniul educaţional. Fiecare 
grupă va fi dotată cu mobilier specific spaţiilor funcţionale, în corelaţie cu cerinţele normativului 
NP 022 /2021. Dinamica particulară a procesului de dezvoltare – abordarea individualizată și 
centrarea pe copil, îmbunătăţirea continuă a calităţii, etc. – trebuie să respecte cerinţele și 
standardelor generale de calitate privind serviciile educative preșcolare și a modalităţii de evaluare 
a îndeplinirii acestora. 
       De asemenea, se vor realiza lucrări de sistematizare verticală și amenajare peisageră, inclusive 
montare echipamente de joacă adecvate vârstei, amenajarea de locuri de parcare atât pentru 
staţionarea temporară și preluarea copiilor, cât și pentru personal, precum și realizarea 
împrejmuirii perimetrale a imobilului. 
       În urma realizării obiectivului de investiţii se va asigura îngrijirea copiilor și desfășurarea 
activităţii cadrelor didactice cu respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de 
prevenirea și stingerea incendiilor, de igienă și de ergonomie în vigoare. 
       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 totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei este de 18.857.139,71 lei (fără TVA), 
respectiv 22.408.811,34 lei (inclusiv TVA), din care construcţii-montaj (C+M) – 14.307.265,31 lei (fără 
TVA), respectiv 17.025.645,72 lei (inclusiv TVA). 

 
      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 privind aprobarea documentaţiei tehnice faza Studiu de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii  “Construire imobil cu funcţiunea 
de creșă, cu regim de înălţime S+P+1E, împrejmuire teren și organizare lucrări” în Bd. Iuliu Maniu 
nr. 11B, Sector 6, Municipiul București. 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

MARIUS MARIN PETRESCU 


