
                                                                             
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

NR. 279/24.10.2022 
privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea schimbării 
destinației terenului identificat cu numărul cadastral 202269, în suprafață de 790,00 mp, situat în 
București, sector 6, zona B a cartierului ”Constantin Brâncuși”, din construirea unei creșe/centru 

de zi pentru copii preșcolari, în construirea unui centru destinat asigurării serviciilor sociale 
pentru persoane adulte cu dizabilități  

 
 
 

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de Fundamentare a 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 nr. D/16941/19.10.2022 și 
Raportul de specialitate al...................., 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. ……..;        

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 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. 1. Se solicită acordul Consiliului General al Municpipiului București în vederea 

schimbării destinației terenului identificat cu numărul cadastral 202269, în suprafață                      
de 790,00 mp, situat în București, sector 6, zona B a cartierului ”Constantin Brâncuși”, din 
construirea unei creșe/centru de zi pentru copii preșcolari, în construirea unui centru destinat 
asigurării serviciilor sociale pentru persoane adulte cu dizabilități. 

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 identificat cu numărul cadastral 
202269, în suprafaţă de 790,00 mp, situat în București, sector 6, zona B a cartierului 

”Constantin Brâncuși”, din construirea unei creșe/centru de zi pentru copii preșcolari,  
în construirea unui centru destinat asigurării serviciilor sociale 

 pentru persoane adulte cu dizabilităţi  

 
Nota de fundamentare nr. D/16941/19.10.2022, întocmită de către Directorul 

General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6,  
susţine  solicitarea acordului  Consiliului General al Municpipiului 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 serviciu social 
destinat persoanelor adulte cu dizabilităţi. 

În conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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) și art. 166 alin. (2) lit. g) și 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 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în 
vederea schimbării destinaţiei terenului identificat cu numărul cadastral 202269, în 
suprafaţă de 790,00 mp, situat în București, sector 6, zona B a cartierului ”Constantin 
Brâncuși”, din construirea unei creșe/centru de zi pentru copii preșcolari, în construirea 
unui centru destinat asigurării serviciilor sociale pentru persoane adulte cu dizabilităţi. 
 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 

                          



 

 

 Nr. 48545/24.10.2022 
     

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea schimbării 
destinației terenului identificat cu numărul cadastral 202269, în suprafață de 790 mp, situat în 

București, sector 6, zona B a cartierului ”Constantin Brâncuși”, din construirea unei creșe/centru 
de zi pentru copii preșcolari, în construirea unui centru destinat asigurării serviciilor sociale pentru 

persoane adulte cu dizabilități 
 

 
Autorităţilor administraţiei publice locale le este recunoscută, în cadrul legii, capacitatea 

deplină de a-şi exercita iniţiativa în toate domeniile ce nu sunt excluse din cadrul competenţelor lor, 
sau care nu sunt atribuite unei alte autorităţi. Astfel, exerciţiul responsabilităţilor publice la nivel 
local trebuie să revină autorităţilor publice locale care sunt întotdeauna cele mai aproape de locuitorii 
săi şi de nevoile comunității locale. 

Realitățile socio-economice actuale impun necesitatea adoptării unor noi mecanisme de 
acțiune, participative, care să reducă semnificativ timpul de reacție al autorităților administrației 
publice la problemele cu care se confruntă comunitățile locale, în vederea aplicării conceptului de 
dezvoltare sustenabilă, prin realizarea unor proiecte cu impact în comunitatea locală. 

Inițiativele de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, trebuie să valorifice 
punctele forte sau „atuurile” sociale, de mediu și economice disponibile, în scopul compensării 
dezechilibrelor sociale survenite ca urmare a dinamicii înregistrate în raport cu evoluția structurii 
urbane. 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1263/18.10.2005 privind transmiterea 
unor terenuri din proprietatea privată a statului și din administrarea Agenției Naționale pentru 
Locuințe în proprietatea publică sau, după caz, în proprietatea privată a Municipiului București și în 
administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, la data de 30.03.2017 Consiliul Local al Sectorului 6 
a adoptat Hotărârea nr. 79 privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti în vederea asocierii şi realizării unei creşe şi a unei grădiniţe de către 
Consiliului Local al Sectorului 6, pe terenurile identificate cu numerele cadastrale 202242, respectiv 
202269, în suprafaţă de 790 mp fiecare, situate în cartierul „Constantin Brâncuşi”, zona B, sector 6, 
Bucureşti. 

Ca răspuns la solicitarea Consiliului Local al Sectorului 6, a fost adoptată H.C.G.M.B. nr. 
157/27.04.2017 privind acordul Consiliului General al Municipiului Bucureşti în vederea construirii 
unei creşe şi a unei grădiniţe pe terenurile în suprafaţă de 790,00 m.p. fiecare, situate în Bucureşti, 
sector 6, zona B a cartierului „Constantin Brâncuşi”. 

În acest context, la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București a fost adoptată H.C.L.S.6 
nr. 8/30.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construirea unui corp de 
grădiniță pe unul dintre cele două terenuri care fac obiectul H.C.G.M.B. nr. 157/27.04.2017, 
identificat cu numărul cadastral 202242, în suprafață de 790 mp, situat în incinta cartierului A.N.L. 
”Constantin Brâncuși”, sector 6, București.   

Pentru valorificarea celui de-al doilea teren care face obiectul H.C.G.M.B.                
nr. 157/27.04.2017, situat de asemenea în incinta cartierului A.N.L. ”Constantin Brâncuși”, sector 6, 
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București, Consiliul Local al Sectorului 6 a adoptat Hotărârea nr. 288/23.11.2017 privind 
transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 a terenului identificat cu numărul 
cadastral 202269, în scopul construirii unei creşe/centru de zi pentru copii preşcolari. 

Întrucât dificultățile financiare întâmpinate au făcut imposibilă respectarea termenului stabilit 
pentru demararea investiției necesare în vederea construirii creşei/centrului de zi pentru copii 
preşcolari, în conformitate cu prevederile art. 1, alin. (3) al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 
nr. 288/23.11.2017, a fost revocat dreptul de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Sector 6 asupra terenului identificat cu numărul cadastral 202269, în suprafață 
de 790 mp, situat în incinta cartierului A.N.L. ”Constantin Brâncuși”, sector 6, București, acesta 
revenind în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6. 

Această situație a condus la reconsiderarea oportunităților disponibile în raport cu 
identificarea principalelor provocări plasate în responsabilitatea autorităților administrației publice 
ale sectorului 6 și la stabilirea unor noi direcții de acțiune materializate prin realizarea unor noi 
proiecte de investiții, adaptate la actualele realități sociale.  

Strategia Națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020, 
Planul Operațional privind implementarea strategiei naționale (MO nr. 737 din 22 sep 2016, MO nr. 
737Bis din 22 sep 2016) și propunerea A.N.P.D.C.A.  privind Strategia națională privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități 2021-2027, evidențiază inportanța înființării, organizării si funcționării 
centrelor pentru persoane cu dizabiltăți. 

Edificarea unui centru pentru persoane cu dizabilități constituie, prin prisma efectelor 
generate, o valoare socială fundamentală și deschide un nou orizont prin creșterea calității serviciilor 
destinate acestei categorii sociale. 

Drept urmare, în conformitate cu art. 136, alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm necesară și oportună 
adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al 
Municipiului București în vederea schimbării destinației terenului identificat cu numărul cadastral 
202269, în suprafață de 790 mp, situat în București, sector 6, zona B a cartierului ”Constantin 
Brâncuși”, din construirea unei creșe/centru de zi pentru copii preșcolari, în construirea unui centru 
destinat asigurării serviciilor sociale pentru persoane adulte cu dizabilități.  

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

  AURA CRĂCIUN  



 

 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind inițierea proiectului de hotărâre pentru solicitarea acordului prealabil al 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/centru de zi pentru copii preșcolari, cu scopul 
realizării unui serviciu social destinat persoanelor adulte cu dizabilități din Sectorul 6 

 
 
 
 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 
serviciu social destinat persoanelor adulte cu dizabilități, în comunitatea noastră.  
 Considerăm oportună dezvoltarea unui serviciu social pentru persoanele adulte cu 
dizabilități având în vedere faptul că în zona Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea nu există 
servicii sociale destinate acestei categorii, deși din totalul de 12741 persoane cu dizabilități, 
peste 30% locuiesc in zona Drumul Taberei – Prelungirea Ghencea. În ultimii ani, Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 a dezoltat rețeaua zonală de 
servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități și furnizează servicii de zi, de recuperare și 
rezidențiale destinate copiilor. Cu trecerea anilor, aceștia devin adulți și se impune necesitatea 
continuării serviciilor de recuperarea, reabilitare și suport prin dezvoltarea unor servicii zonale 
destinate adulților.  
 Subliniem totodată că, în conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, responsabilitatea privind 
organizarea și finanțarea serviciilor sociale revine în primul rând autorităților locale, 
autorităților județene, respecțiv sectoarelor Municipiului București: art. 7 alin (1) promovarea și 
respectarea drepturilor persoanelor cu handicap revin, în principal, autorităților administrației 
publice locale unde își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap și, în subsidiar, 
respectiv complementar, autorităților administrației publice centrale, societății civile și familiei 
sau reprezentantului legal al persoanei cu handicap. Alin. (2) În baza principiului egalizării 
șanselor, autoritățile publice competente au obligația să asigure resursele financiare necesare și 
să ia măsuri specifice pentru ca persoanele cu handicap să aibă acces nemijlocit și neîngrădit la 
servicii. 
  
  



Totodată, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin Planul Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR) – Componenta 13 Reforme sociale, ținta nr. 396 Reabilitarea, Renovarea, 
Dezvoltarea Infrastructurii Sociale pentru Persoanele cu Dizabilități finanțează proiecte ce 
vizează dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, accesarea acestor 
finanțări reprezentând o oportunitate pentru Sectorul 6.  

Serviciul/serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități vor fi construit pe 
terenul în suprafață de 790,00 mp, cu numărul cadastral 202269. Finanțarea se va realiza din 
finanțare externă, bugetul local sau prin asociere.   

Având în vedere cele menționate mai sus, propun spre aprobare Consiliului Local al 
Sectorului 6 al municipiului București prezentul proiectul de hotărâre.  

 
 
 

DIRECTOR GENERAL, 
GABRIELA SCHMUTZER 

 


