
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti să aprobe trecerea din domeniul 
public al Municipiului Bucureşti în domeniul privat al acestuia a corpurilor de clădire C il  şi C12,

situate în Bulevardul Nicolae Grigorescu nr, 12, 
sector 3, care aparţin Colegiului Tehnic ”Anghel Saligny”, în vederea demolării

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
întrunit în şedinţa ordinară, azi 28.03.2019

Având în vedere:
Expunerea de motive nr. 337868/CP/18.03.2019 a Primarului Sectorului 3;
Raportul de specialitate nr.335912/15.03.2019 al Direcţiei învăţământ Cultură -  Serviciul 
Administrare Unităţi de învăţământ şi Relaţii cu Unităţi de Cult;

- Adresa Direcţiei învăţământ Cultură nr. 171657/27.08.2018, completată ulterior prin adresele cu nr. 
263149/28.11.2018 şi 299419/18.02.2019;
Adresa nr....

în conformitate cu prevederile:
- Art. 2 din OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi 

valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ- 
teritoriale;

- Art.10 alin (2) din Legea nr.2I3/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare;
Art.864 Codul Civil, Titlul VI, Proprietatea publică, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare;

Luând în considerare:
Raportul Comisiei de învăţământ, activităţi ştiinţifice, cultură, culte, sport şi tineret;
Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 
drepturilor cetăţenilor;
Avizul Conform nr. 8370/04.03.2019 al Ministerului Educaţiei Naţionale;
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. f  ) şi alin (3), din Legea nr. 215/2001, 

privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

A rt.l.(l) Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti să aprobe trecerea din domeniul 
public al Municipiului Bucureşti în domeniul privat al acestuia a corpurilor de clădire CI I şi C I2, înscrise şi 
identificate în cartea funciară cu numerele cadastrale 212952-01 şi 212952-C12, situate în Bulevardul 
Nicolae Grigorescu nr. 12, Sector 3, care aparţin Colegiului Tehnic ”Angliei Saligny”.

(2) Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti acordul pentru desfiinţarea prin 
demolare a corpurilor de clădire prevăzute la alin. (1), în vederea realizării unei noi construcţii cu funcţiunea 
de grădiniţă.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia învăţământ Cultură, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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EXPUNERE MOTIVE
la proiectul de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti să aprobe trecerea din domeniul public ai Municipiului Bucureşti în 

domeniul privat al acestuia a corpurilor de clădire C i l  şi C12, situate în 
Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 12, Sector 3, care aparţin Colegiului Tehnic 

"Anghel Saligny", în vederea demolării

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

pi m iNr.

Data
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Prin Hotărârea nr. 359/14.08.2018 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat 
schimbarea de destinaţie a corpurilor de clădire C i l  şi C12, situate în Bulevardul Nicolae 
Grigorescu nr. 12, Sector 3, care aparţin Colegiului Tehnic "Anghel Saligny", în vederea 
demolării acestora, urmând ca ulterior să se edifice o nouă clădire care să deservească 
Grădiniţa nr.69.

Ministerul Educaţiei Naţionale a emis Avizul Conform nr. 8370/04.03.2019 
pentru schimbarea destinaţiei imobilului situat în Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 12, 
Sector 3, Bucureşti, în care îşi desfăşoară activitatea Colegiul Tehnic "Anghel Saligny", în 
vederea demolării corpurilor de clădire C i l  şi C12, şi edificării, pe terenul rămas liber în 
urma demolării, unui nou corp de clădire cu destinaţia Grădiniţă.

7n conformitate cu prevederile art.10 alin (2) din Legea nr.213/1998 privind 
bunurile proprietate publică şi art. 2 din OG nr.112/2000, pentru a putea fi demolat 
imobilul trebuie să treacă din domeniul public în domeniul privat al municipiului 
Bucureşti.

Având în vedere cele prezentate şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
335912/15.03.2019 al Direcţiei învăţământ Cultură -  Serviciul Administrare Unităţi de 
învăţământ şi Relaţii cu Unităţi de Cult, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe 
care îl supun dezbaterii şi aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Daîde riomnwwHSîJî ţteibumrie-TtiT:t-pit'tnuninrriE-fbtiiifJriirSurt.j ruiu1~3 :.rro.rtbiiiiiiaU! a i  ftugultttneniui' Uifrauirfcuiuptinc 2016/079 îi; 
scopul îndeplinirii aCribujirlor legale. Oarele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. V t puteţi exercita drepturile 
prevăzute in Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, stiiuiulfl şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3 
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Jtaport de specialitate

Ia proiectul de hotărâre princare se solicită Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului Bucureşti în 
domeniul privat al acestuia a corpurilor de clădire C il şi C12, situate în Bulevardul 
Nicolae Grigorescu nr. 12, sector 3, care aparţin Colegiului Tehnic ” Anghel Saligny”,

în vederea demolării

Corpurile de clădire C il şi C12 din incinta Colegiului Anghel Saligny au fost construite în 
anii 1966 şi respectiv 1986, cu destinaţia de ateliere pentru desfăşurarea activităţilor didactice, 
însă în ultimii ani, aceste clădiri au funcţionat ca spaţii de depozitare şi nu au avut ca utilizare 
desfăşurarea de activităţi de învăţământ.

Referitor la starea tehnică a clădirilor, conform Memoriului justificativ nr. 950/25.05.2018 
întocmit de către Colegiul Tehnic Anghel Saligny, acestea se află într-un grad avansat de 
deteriorare, corpul C il nu beneficiază de alimentare la utilităţi iar în corpul CI2, instalaţiile 
electrice, de alimentare cu apă şi canalizare sunt deteriorate şi nefuncţionale.

Având în vedere cele menţicfcaţe, s-a întocmit Expertiza tehnică nr. 58/2018; concluziile 
expertizei tehnice cu privire la calfci2 clădiri fiind următoarele:

- Se consideră că cele două'corpfiri de; clădire fac parte din clasa de risc seismic Rsl
- Conformarea şi alcătuirea structurală nu simt în concordanţă cu codurile în vigoare
- Materialele puse în operă au fost de slabă calitate iar pereţii sunt dispuşi asimetric, ariile 

lor sunt mai mari pe una dintre direcţii şi mai mici’pe cealaltă
- Clădirile prezintă zone avariate în urma seismelor precedente, sunt în stare avansată de 

degradare, consolidarea lor este absolut oneroasă şi din acest motiv, cea mai convenabilă soluţie 
este aceea de desfiinţare.

i. l ■! ,v' .
Consiliul de Administraţie al ■ Colegiului Tehnic ” Anghel Saligny”, în şedinţă din 

25.05.2018, propune demolâreaîclădirilor C il şi C12 pentru a le pune la dispoziţia Consiliului 
Local al Sectorului 3, în vedefea extinderii Grădiniţei 69.

Consiliului Local al Sectomlui 3, prin HCLS3 nr. 359/14.08.2018, a aprobat schimbarea 
de destinaţie a corpurilor de dădife.Cl 1 şi CI2, situate în Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 12, 
sector 3, care aparţin ColegiulujiTebnic ”Anghel Saligny”, în vederea demolării acestora.

Prin adresa cu nr. L7iţ5jî$/27.08.2018, completată ulterior prin adresele cu nr. 
263149/28.11.2018 şi 299419/18; G2t2019, Direcţia învăţământ Cultură din cadrul Primăriei 
Sectorului 3 Bucureşti, a soliciţafpMinisteruiui Educaţiei Naţionale avizul conform pentru 
schimbarea destinaţiei corpurilor de clădireCl 1 .şi CI2, în vederea demolării acestora.

r

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute 
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere^nşâ , semnată şi datatătransmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://www.prim3rie3.ro
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Prin adresa cu nr. 36598|6p^.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 3 Bucureşti, cu 
nr. 328271/11.03.2019, Ministemi Şducaţiei Naţionale a transmis Avizul Conform cu nr. 
8370/04.03.2019, pentru schimbarea destinaţiei imobilului, situat în Bulevardul Nicolae 
Grigorescu nr, 12, sector 3, Bucureşti în care îşi desfăşoară activitatea Colegiul Tehnic ”Anghel 
Saligny”, în vederea demolării corpurilor de clădire CI 1 şi C12, şi edificării, pe terenul rămas liber 
în urma demolării, unui nou corp de clădire cu destinaţia Grădiniţă, cu o suprafaţă construită de 
1231 mp, o suprafaţă desfăşurată de 3693 mp şi regim de înălţime P+2E.

Având în vedere că:
- In cadrul Colegiului Tehnic Anghel Saligny, în corpul de clădire C3 funcţionează Centrul 

de excelenţă Prâslea -  Grădiniţa nr. 69, începând cu anul 2012, iar spaţiile ocupate sunt utile 
Colegiului Tehnic Anghel Saligny pentru desfăşurarea activităţilor instructiv-educative,

- Creşterea numărului de'solicitări pentru înscrierea în învăţământul preşcolar, unde în 
prezent solicitările depăşesc numărul de locuri disponibile,

- Dezvoltarea reţelei şcolărcprin extinderea Grădiniţei nr. 69, ar da posibilitatea dezvoltării 
zonei în care se află unitatea de învăţământ şi ar răspunde numărului mare de solicitări pentru 
înscrierea în învăţământul preşc^hîB.

- Edificarea unei noi locaţiiiiJeşţinate desfăşurării de activităţi educative pentru extinderea 
Grădiniţei nr. 69, eliberând astfel‘spaţiile ocupate din corpul C3, constituie cadrul oportun pentru 
dezvoltarea reţelei de învăţământ, răspunzând îţi acest fel şi iniţiativelor din cadrul Strategiei de 
dezvoltare durabilă a Sectorului 3, pentru perioada 2014 -2020.

Ataşăm prezentei următoarele documente:
- Extrasul de carte funciară nr. 72896/27.09.2018
- Avizul conform al MEN nr. 8370/04.03.2019
- HCLS 3 nr. nr. 359/14.08.2018 >

H s â p  i u

Considerăm că simt îitdgpliuite condiţiile privind aprobarea de către Consiliului Local al 
Sectorului 3 a unui proiect dg hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului Bucureşti în domeniul privat al 
acestuia a corpurilor de clădire id in  şi CI2, situate în Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 12, 
sector 3, care aparţin ColegiuMcTdhnic ”Anghel Saligny”, în vederea demolării acestora şi 
edificării, unui nou corp de clădiifeydeslinal extinderii Grădiniţei nr. 69.
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parte Fundară Nr. 213952 Cam una/onş/M unldplu: Bucureşti Sectnrul 3
Anexa Nr. 1 La Partea I ~

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii 1 Referinţe

212952 31n acte: li,33f 
Măsurată: 

19.528

imobil împrejmuit a i gard din beton. metalic sau de’piasă. Intre pet 43-1-2-3-4 este 
TmpneJ. cu retragere pentru acces, între pct. 5*6-741 împrejmuirea nu respecta limita 
de proprietate.

* Suprafaţa este detemilnatS tn planul ţie proiecţie stereo 70.

Pate referitoare la teren
nrCrt

Categorie
folosinţă

Intri
vflan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr- topo Observaţii /  Referinţe

1 CÎiffl
construcţii DA 19,52a - - -

Pate referitoare la construcţii
Crt Număr Destinaţie

construcţie Supraf, (mp) Situaţie
juridici Observaţii i Referinţe

M.1 212952-C1
construcţii 

administrative sl 
socîal ctfţwrale

1.116 Cu act*
5, construita-la- sol;1116 mp; Liceu. P+2E, 
zidiri*. ar constr. 1967.

A1.2 212952-C2
construcâl 

administrative si 
joelal culturale

432 Cu acte
5. construita, la sol;432 mp: Liceu. P+2C, 
zidărie, an constr. 1967.

AU 212952-C3
construcţii . 

administrative sl 
soda! culturale.

479 Cu acte
5. construita la sol:479 mp; Liceu, 5p+P+2E, 
zidărie, an constr. 1967.

AL4 212952-C4
constnictlf 

administrative sl 
social culturalo

1.047 Cu acte
5̂  construita la sol:lo47 mp: Safi da sport 
Parter, struct metalică ţi zidărie, an constr. 
2004.

AL5 212952-C5 construcţii anexa 12 Cu acte S. construita la soi:l2 mp; intrare elevi. Parter. 
____________________________

document circ conţine dafa cu caracterpawomJ, protejata d i preimrfartfe ţegfl Vr, S77/700I. pag/ne j  <m 5
Extrase pentti «Mintii ac!r*M aear.mcirt.ra fttti-Jw *p'f.-jn n 1.1



Carte fu n d u r i Nr. 212952 Comuna/Oraş/Munlcfpfu: Bucurest/ Sectorut 3

Crt Număr Destinaţie
construcţie Supraf. imp>. Situaţie

Juridica Observaţii /  Referinţe

Al.6 2129S2-C6
construcţii 

administrative sl 
social culturale

1.396 Cu acte
5. construita la so|-.i39& mp; Ateliere, Parter, 
dd4;fe, an constr. 1960.

A1.7 212952-C7
. . . .  consVuctFl 

administrative st 
social culturale

38 Cu acte S. construita la sol'38 mp; Post Trăita, zidărie.

ţortslrucW . ţre a M tw l^ l^ e ţt to s -m p ^  Orajmlm-eo o
a u u ie  c p

AX9 212952-C9
construcţii 

‘ administrative Si 
.social culturale

174 Cu acte
S. construita la so|;l7A mp"; Magazii Patfer. 
atruct, metalic* şt zWSrie.

AI.10 212952-C1Q construcţii anexa 14 Cu acte S. construita ia soi:14 mp; Ghena, Porter, 
zfd*ri«._ _

Al.11 212952-C11 .
. construcţii

- administrative sl 
so d .| culturale

237 . Ol acte
S. construita la sol:237 mp: Ateliere, Parter, 
ridărle, an constr, 19€o.

Al.12 212952-02
construcţii 

administrative sl 
social culturale

444 Cu acte
£  constroft» la soI:a44 mp; Ateliere, Parter, 
zidărie, an constr. 1987.

Al,13 212952-C13
construcţii 

-administrative si 
social culturale

519 Cu acte
S. construita la soI;5l9 mp: Birouri. P+21E, 
zidărie.

A1.14 212952-04
constructir 

administrative sl 
W M  culturale.

2 Cu acte
S. construita la sol:2 mp: Coş Arm.

Lungime S egm ente
1) Valorile lungim ilor segm en te lo r su n t o b ţinu te  din-, p ro iec ţie  Tn plan.

P u n c t
în c e p u t

P u n c t
i f â r j t t

L ung im e
s e g m e n t

P u n c t
în c e p u t

P u n c t
s fâ r ş it

L un g im e
s e g m e n t

P u n c t
în c e p u t

P u n c t
s fâ rş it

L ungim e
■ e g m e r t

1 2 1.194 2 3 B8.634 3 4 2.414
4 5 2.276 5 6 2.37 6 7 11.993
7 8 2.45 8 9 55.045 9 10 1.745

i o 11 46.059 11 12 11.27 12 13 59.189
13 i4 2.29 14 15 26.608 15 15 2.185
16 17 62.982 17 1B 1.219 1B 19 29.132
19 20 6,203 20 21 4.566 21 22 2.285
22 23 1.342 23 24 4.546 Î S 25 14.146
25 26 B33B 26 27 8.943 27 28 0,558
28 29 4.077 29 30 0.564 30 31 42.736
31 32 7,626 32 33 24.53 33 34 2.656
34 35 "  6.52 35 36 7.933 36 37 26.577
37 38 1.048 39 39 3.881 39 40 2.6
40 41 25.703 41 42 1 2.325 42 43 1.565
43 1 47,141

** Lungimile segm entelor simt r f r te m lh iU  tn planul d e  proiecţie Stereo 7 0  ţ i  a«ut ro tunjite re 1  milimetru. 
* * *  DUtanţ* d in tre puncte  e s te  fo rm a ţi din segm ente  cum ulate <e su n t m al mici d e c â t valoarea 1 milimetru.

Document care «ntlfW data eu caracter personal protejat* da pnvcdartti LagH Hr. 477/2001. Pagina 4 din 5
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Carte Fundară Nr, 212952 Comuna/Orsş/Muni 
CertlNc'că prezentul extras corespunde cu poziţiile In v io a re  din cartea Tun 
birou.
Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de 
care se sting drepturile reale precum şl pentru dezbaterea SUCi 
susceptibile .de orice modificare. Ir» condiţiile '
S-a achitat tariful de  300 ROM, -Chitanţa îi '  
publleJtate Imobiliara cu codul nr. 2SlM^ă

Data soluţia nării,
13-11-2018 
Data eliberării,
U t ___

i/u; Bucureşti Sectorul 3 
^  păstrată de acest

lic a  actelor, juridice prin 
laţllle prezentate sunt

a do 300, pentru serviciul de

Pacumwt cart coţttoeds* cu ptnonaL p r M ^  de c n M r ih  ugH Nr. «77/axq. P*$Mj  3 din 5
Irlnm  «wteru «ifnnninwHeela •pay.ancpi.r* Pcn»iairv*nS.ji»« LI
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CABINET MINISTRU

i
AVIZ CONFORM
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Urmare a solicitării Primăriei Sectorului 3, municipiul Bucureşti, transmisă 
ministerului cu adresa nr. 171657/2018, înregistrată cu nr. 36598/2018 şi completată 
ulterior, s-a analizat propunerea schimbării destinaţiei imobilului, situat în bulevardul 
Nicolae Grigorescu nr. 12, sector 3, Bucureşti, în care îşi desfăşoară activitatea Colegiul 
Tehnic „Anghel Saligny", în vederea derîiolării corpurilor de clădire C il  şi 0 2 ,  şi 
edificării, pe terenul rămas liber în urma demolării, unui nou corp de clădire cu destinaţia 
Grădiniţă. j

Imobilul sus-menţionat, înscris în Cartea Funciară nr. 212952 Bucureşti Sectorul 3, 
este compus din teren în suprafaţă de 19.528 mp şi 13 corpuri de clădire cu următoarele 
caracteristici tehnice: j

- CI, liceu, suprafaţă construită -  lljl6  mp;
- C2, liceu, suprafaţă construită -  432 mp;
- C3, liceu, suprafaţă construită -  47!9 mp;
- C4, sală de sport, suprafaţă construită -  1074 mp;
- C5, intrare elevi, suprafaţă construită -  12 mp;
- C6, ateliere, suprafaţă construită -j 1396 mp;
- C7, post trafo, suprafaţă construită -  38 mp;
- C9, magazie, suprafaţă construită î -174 mp;
- CIO, ghenă, suprafaţă construită -1 4  mp;
- C il, ateliere, anul construirii -  1966, regimul de înălţime -  parter, suprafaţă
construită -  237 mp; ■
- 0 2 ,  ateliere, anul construirii - anul construirii -  1986, regimul de înălţime -  
parter, suprafaţă construită -  444 mp;
- 0 3 ,  birouri, suprafaţă construită -  519 mp;
- 0 4 ,  coş fum, suprafaţă construită -  2 mp.
Solicitarea Primăriei Sectorului 3 se întemeiază pe următoarele argumente:
Corpurile de clădire C il  şi 0 2  au avut destinaţia de ateliere dar, în ultimii ani, au 

fost folosite ca spaţii de depozitare, iar, în prezent, corpurile de clădire se află în stare 
avansată de degradare, aşa cum rezultă din Raportul de Expertiză Tehnică nr. 58/2018, 
întocmit de către domnul Chirică Anton, expert tehnic autorizat MLPAT, motiv pentru 
care se propune demolarea acestora.

începând cu anul 2012, în corpul de clădire C3 care aparţine Colegiului Tehnic 
„Anghel Saligny" funcţionează Centrul de excelenţă Prâslea -  Grădiniţa nr. 69. Având în 
vedere că în Nota de fundamentare nr. 781/2018, conducerea Colegiului Tehnic „Anghel 
Saligny" precizează că spaţiile sus-menţionate sunt necesare pentru desfăşurarea 
activităţii instructiv-educative şi ţinând cont de faptul că numărul solicitărilor pentru

i
i
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înscriere în învăţământul preşcolar a crescut astfel că, în prezent, acesta depăşeşte 
numărul de locuri disponibile, Primăria Sectorului 3 intenţionează să edifice un nou corp 
de clădire în care să funcţioneze Grădiniţa nr. 69.I 5

De asemenea, dezvoltarea reţelei şcolare prin extinderea Grădiniţei nr. 69 crează 
posibilitatea dezvoltării zonei în care se află situată unitatea de învăţământ şi, în plus, 
răspunde numărului mare de solicitări pientru înscrierea în nivelul de învăţământ 
preşcolar. j

în acest sens, Consiliul Local al Sectorului 3, prin Hotărârea nr. 359/2018, a aprobat 
propunerea schimbării destinaţiei imobilului în care funcţionează Colegiul Tehnic 
„Anghel Saligny", în vederea demolării corpurilor de clădire C il şi C12 şi edificării, pe 
terenul rămas liber în urma demolării, unui nou corp de clădire necesar desfăşurării 
activităţii Grădiniţei nr. 69. j

De asemenea, în şedinţa din data de 16.07.2018, Consiliul de Administraţie al 
Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti a aprobat schimbarea destinaţiei 
corpurilor de clădire C il  şi C I2 şi edificarea unui nou corp de clădire în care îşi va 
desfăşura activitatea Grădiniţa nr. 69. i

în plus, în şedinţa din data de 25.05.2018, Consiliul de Administraţie al Colegiului 
Tehnic „Anghel Saligny" a aprobat schimbarea de destinaţie.

Totodată, Primăria Sectorului 3 a precizat faptul că imobilul pentru care se solicită 
schimbarea destinaţiei nu face obiectul unui litigiu, iar corpurile de clădire C il  şi C12 nu 
au beneficiat de fonduri de la bugetul de stat pentru edificare/reabilitare.

Drept urmare, Primăria îşi propune îjă demoleze corpurile de clădire C il  şi C I2 şi 
să construiască, cu fonduri alocate prin Programul Operaţional Regional şi de la bugetul 
local, un nou corp de clădire cu destinaţia Grădiniţă, cu o suprafaţă construită de 1.231 mp, 
o suprafaţă desfăşurată de 3.693 m p şi regim de înălţime P+2E.

Demolarea corpurilor de clădire vechi şi edificarea noului corp de clădire se vor 
realiza cu respectarea prevederilor în vigoare, fără a pune în pericol siguranţa elevilor şi a 
cadrelor didactice. Pe perioada desfăşurării lucrărilor, zonele în care sc desfăşoară 
procesul educaţional vor fi delimitate de zonele de şantier prin garduri de protecţie înalte, 
iar intrarea elevilor în şcoală se va face separat faţă de accesul pe şantier.

La nivelul Colegiului Tehnic „Anghel Saligny" îşi desfăşoară activitatea, în 36 de 
săli de clasă, 986 de elevi. In plus, unitatea de învăţământ dispune de o bază materială care 
asigură desfăşurarea în condiţii optime a procesului de învăţământ, după cum urmează: 
laboratoare, cabinete, ateliere, sală de sport, bibliotecă etc.

Faţă de cele prezentate mai sus, în  conformitate cu prevederile art. 112 alin. (6) din 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale 
OMENCS nr. 5819/25.11.2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului 
conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia, se emite 
avizul conform al ministrului educaţiei naţionale pentru schimbarea destinaţiei 
imobilului, situat în bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 12, sector 3, Bucureşti, în care îşi
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desfăşoară activitatea Colegiul Tehnic „Anghel Saligny", în vederea demolării corpurilor 
de clădire C il  şi 0 2 ,  şi edificării, pe terenul rămas liber în urma demolării, unui nou corp 
de clădire cu destinaţia Grădiniţă. După edificare, prin Hotărâre de Consiliu Local, noul 
corp de clădire va fi înregistrat în domeniul public al Sectorului 3 şi va fi introdus în baza 
materială a învăţământului preuniversitar de stat.

Menţionăm faptul că, restul imobilului, înscris în Cartea Funciară nr. 212952 
Bucureşti Sectorul 3, îşi păstrează destinaţia de spaţiu de învăţământ.

Nerespectarea condiţiilor care an stat la baza emiterii avizului conform conduce 
la pierderea valabilităţii acestuia.

j

Nr. .03. W î
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Nr. 335944/15.03.2019

Către,

Cabinet Primar

1

în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem 
propunerea de iniţiere de către Primarul Sectorului 3 a următorului proiect de hotărâre:

privind solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti să aprobe trecerea 
din domeniul public al Municipiului Bucureşti în domeniul privat al acestuia a 
corpurilor de clădire CI 1 şi C12, situate în Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 12, 
sector 3, care aparţin Colegiului Tehnic ”Anghel Saligny”, în vederea demolării

Anexat, vă transmitem documentele însoţitoare aferente: 
Raportul de specialitate 
Proiectul expunerii de motive 
Proiectul de hotărâre *tr

Director executiv adjunct,

Dalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute 
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1


