
                                                   

HOTĂRÂRE 
privind implementarea unui proiect pilot ce are ca scop amenajarea și dotarea unor laboratoare 

digitale de tip ”smartlab” în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 6 
 

 
           Având în vedere Referatul de aprobare al domnului consilier local Lucian Dubălaru și 
Raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții Publice și al Direcției Economice 
nr. 3552/23.05.2022, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;   

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6, nr. 1, nr. 4 
și nr. 5;     

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 1/2011                   
a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. l), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE:      
   

Art. 1. (1) Se aprobă implementarea unui proiect pilot ce are ca scop amenajarea și dotarea  
unor laboratoare digitale de tip ”smartlab” în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din 
sectorul 6.  

(2) Proiectul va consta în amenajarea unui laborator digital de tip ”smartlab” în cadrul unei 
unități de învățământ gimnazial de stat din Sectorul 6 și modernizarea laboratorului deja existent 
la Colegiul Național “Grigore Moisil”. 

(3)  Unitatea de învățământ gimnazial de stat în care se va implementa proiectul pilot va fi 
identificată de către Administrația Școlilor Sector 6. 

Art. 2. Finanțarea implementării proiectului pilot se va asigura, în limita sumelor aprobate 
cu această destinație, de la bugetul local al Sectorului 6 și din alte surse. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 prin Direcția Generală Investiții Publice și Administrația 
Școlilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 

Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați, la instanța competentă,                      
în termenul prevăzut de lege. 

 
   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                   pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
         Lucian Dubălaru                                                                din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                                         Secretarul  general al Sectorului 6,   
  
                                                                                                        Demirel Spiridon    
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