
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
privind darea în folosinţă cu titlul gratuit a unor spaţii din incinta 

Grădiniţei nr.255, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 
3, în vederea organizării şi funcţionării a două grupe de creşă 

( educaţie antepreşcolară) care aparţin Creşei Titan

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum fi  
pentru modificarea fi  completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

întrunit în şedinţă ordinară, azi 29.05.2019

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.421895/CP/23.05.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 420186/22.05.2019 al Direcţiei învăţământ Cultură - Serviciul 

Administrare Unităţi de învăţământ şi Relaţii cu Unităţile de Cult;
- Raportul de specialitate nr. 53694/20.05.2019 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 3
- Adresa nr.355/12.04.2019 a Grădiniţei nr.255;
- Adresa nr. 420197/22.05.2019 a Direcţiei învăţământ Cultură - Serviciul Administrare 

Unităţi de învăţământ şi Relaţii cu Unităţile de Cult
- HCLS nr. 93/30.05.2016 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

267/26.11.2015 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului 
Sector 3

A

In conformitate cu prevederile:
- Art.124 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;
Luând în considerare:

- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Raportul Comisiei de învăţământ, activităţi ştiinţifice, cultură, culte, sport şi tineret;
- Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecţia copilului, relaţii cu 

sindicatele, ONG-uri, agenţi economici şi alte organizaţii precum şi relaţii cu mass-media;
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi art. 81 alin. (2) lit.j) şi lit.n) din Legea nr. 215/2001, 

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



HOTĂRĂŞTE:

A rt.l. Se aprobă darea în folosinţă cu titlul gratuit a unor spaţii din incinta Grădiniţei nr.255, 
din B-dul Energeticienilor nr. 3, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, în vederea organizării şi funcţionării a două grupe de creşă 
(educaţie antepreşcolară) care aparţin Creşei Titan.

Art.2. Utilizarea spaţiilor date în folosinţă gratuită în alte scopuri decât cele didactice duce 
la încetarea de drept a prezentei hotărâri.

Art.3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 va suporta 
cheltuielile de utilizare a spaţiilor prevăzute la Art.l.

Art.4. Predarea-preluarea spaţiilor pentru care se solicită darea în folosinţă cu titlul gratuit, 
precum şi reglementarea procedurii privind înscrierea, asigurarea hranei, plata contribuţiei pentru 
norma de hrană şi plata utilităţilor, se va face în baza unui protocol încheiat între Grădiniţa nr.255, 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 şi Direcţia învăţământ 
Cultură, în termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

Art.5. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia învăţământ Cultură şi Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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pata.... K T rtf',...... .EXPUNERE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă cu titlul gratuit a unor spaţii din incinta 
Grădiniţei nr.255, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, în 

vederea organizării si funcţionării a două grupe de creşă 
(educaţie antepreşcolară) care aparţin Creşei Titan

înfiinţată în baza Hotărârii Consiliului Sectorului 3 nr. 93/30.05.2016, în cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, Cresa Titan este specializată în 
oferirea de servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie a copiilor de 
vârstă antepreşcolară.

Cele două grupe ale Creşei Titan funcţionează în cadrul Grădiniţei nr. 255, situată în 
Bulevardul Energeticienilor nr. 3, respectiv în Corp A, având suprafaţa totală de 238 mp, Sala 
1 în suprafaţă de 75 mp, Sala 2 în suprafaţă de 75 mp, anexe -  culoar în suprafaţă de 40 mp, 
oficiu în suprafaţă de 10 mp, toaletă în suprafaţă de 26 mp, cabinet medical în suprafaţă de 
12 mp, acestea fiind spaţii adecvate organizării şi desfăşurării activităţilor, în îndeplinirea 
scopului pentru care au fost înfiinţate.

Prin adresa nr. 355/12.04.2019, Grădiniţa nr. 255 aduce la cunoştinţă recomandările 
făcute prin Raportul de Audit Public Intern nr. 254007/16.11.2018, şi anume: efectuarea 
tuturor demersurilor necesare în vederea emiterii unui act administrativ care să 
reglementeze funcţionarea celor două grupe de creşă, în condiţii de legalitate.

Ţinând seama de cele prezentate, precum şi de Raportul de specialitate nr. 
53694/20.05.2019 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 şi 
de Raportul de specialitate nr. 420186/22.05.2019 al Direcţiei învăţământ Cultură - Serviciul 
Administrare Unităţi deînvăţământ şi Relaţii cu Unităţile de Cult, am iniţiat prezentul proiect 
de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

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 in baza unui temei legal justificat. Vă pute[i exercita drepturile prevăzute în Regulamentul 
UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://WWW.primarie3.r0
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privind darea în folosinţă cu titlul gratuit a unor spaţii din incinta Grădiniţei 
nr.255, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, 

în vederea organizării şi funcţionării a două grupe de creşă ( educaţie 

antepreşcolară) care aparţin Creşei Titan

Având în vedere:

Adresa cu nr.355/12.04.2019 a Grădiniţei nr.255 cu privire la recomandările Raportului 

de Audit Public Intern nr. 254007/16.11.2018 şi anume:

Efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea emiterii unui act administrativ, 

conform art. 124 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările 

şi completările ulterioare, care să reglementeze organizarea şi funcţionarea celor 2 grupe 

de creşă care aparţin Centrului de zi Titan -  D. G.A.S.P.C. Sector 3 şi care funcţionează 

în cadrul Grădiniţei nr.255.

-Efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea încheierii unui act 

administrativ/Protocol, din care să reiasă cheltuielile de organizare şi funcţionare pentru 

cele 2 grupe de creşă (educaţie timpurie antrepreşcolară), act care să stabilească pentru 

fiecare ordonator de credite în parte, tipurile de cheltuieli pe Titluri şi Capitole bugetare, 

având la bază Hotărârea Consiliului Local Sector 3, care să reglementeze situaţia spaţiilor 

ocupate de cele 2 grupe de creşă care aparţin Centrului de zi Titan -  D. G.A.S.P. C Sector 

3 şi care funcţionează în cadrul Grădiniţei nr.255”

A

In conformitate cu :

Art. 124 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi 

completările ulterioare

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 scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

mailto:invataroant@pr11narie3.ro
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Faţă de cele arătate mai sus,

Propunem

Darea în folosinţă cu titlul gratuit, a următoarelor spaţii ce aparţin Grădiniţei nr.255, 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, pentru organizarea şi 
funcţionarea a două grupe de creşă care aparţin Creşei Titan:

Corp A -  Sala 1-75 mp 

Sala 2-75 mp 

Anexe: Culoar - 40 mp 

Oficiu -  10 mp 

Toaletă -  26 mp 

Cabinet medical —12 mp 

Suprafaţă totală: 238 mp

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 va suporta 

cheltuielile de utilizare a spaţiilor date în folosinţă menţionate mai sus.

Predarea - preluarea spaţiilor pentru care se solicită darea în folosinţă cu titlul gratuit, 

precum şi reglementarea procedurii privind înscrierea, asigurarea hranei, plata contribuţiei 

pentru norma de hrană şi plata utilităţilor, se va face în baza unui protocol încheiat între 

Grădiniţa nr.255, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 şi 

Direcţia învăţământ Cultură, în termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

Director Executiv Adjunct,
Mihaela Nagy Răducanu
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Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă cu titlul gratuit a unor spaţii din 
incinta Grădiniţei nr.255, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 3, în vederea organizării şi funcţionării a două grupe de creşă 
(educaţie antepreşcolară) care aparţin Creşei Titan

în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 
3, funcţionează Creşa Titan căreia îi aparţin două grupe de creşă, cu o capacitate de 
30 locuri care funcţionează în cadrul Grădiniţei nr.255.

La amplasamentul din Bucureşti, sector 3, bd. Energeticienilor nr.3, 
funcţionează Grădiniţa nr.255, ce dispune de spaţii necesare organizării şi 
funcţionării a două grupe de creşă (educaţie antepreşcolară).

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3, nr.93/30.05.2016, Centrul de zi 
Titan, a fost reorganizat ca şi creşă, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 subordonată Direcţiei Economice, şi care este 
specializată în oferirea de servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie 
timpurie a copiilor de vârstă antepreşcolară.

Potrivit prevederilor art.l alin (1) din Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea creşelor, creşele sunt instituţii publice sau private 
specializate în servicii cu caracter social, medical, educaţional pentru creşterea, 
îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor de vârstă antepreşcolară.

în temeiul art. 3. - (1) din Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea creşelor, în îndeplinirea scopului lor, creşele realizează, 
în principal, următoarele activităţi:

a) asigură servicii de îngrijire, supraveghere şi educaţie a copiilor de vârstă
Datele dumneavoastră cu caracter personal sun t prelucrate de /A ti. A .S . P. L\ Sector J în conform itate cu art. 6 din 

Regulam entul UE 67912016 în scopul îndep lin irii a tribuţiilor legale. D atele po t f i  dezvăluite unor terţi în baza unui tem ei legal 
ju s tific a t . Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulam entul UE 679/2016, prln tr-o  cerere scrisă, semnată şi datată transmisă  
p e  adresa D.G.A.S.P.C* Sector 3.

http://www.dgaspc3.ro


antepreşcolară, prin personalul angajat specializat şi/sau protocoale cu structuri 
specializate;

b) asigură un program de educaţie timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului 
de dezvoltare şi particularităţilor copiilor de vârstă antepreşcolară, prin personalul 
angajat specializat şi/sau protocoale cu structuri specializate;

Serviciile de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie oferite în cadrul 
creşelor din subordinea DGASPC sector 3, sunt destinate în primul rând copiilor ai 
căror reprezentanţi legali au domiciliul pe raza sectorului 3.

Pentru buna funcţionare a acestor grupe de creşă din cadrul imobilului din 
Bucureşti, sector 3, bd.Energeticienilor nr.3, în condiţii de legalitate, se impune 
darea în folosinţă cu titlu gratuit a spaţiilor deţinute de aceste grupe de creşă, după 
cum urmează:

Corp A, Sala 1 în suprafaţă de 75 mp, Sala 2 în suprafaţă de 75 mp; anexe - culoar 
în suprafaţă de 40 mp; oficiu în suprafaţă de 10 mp; toaletă în suprafaţă de 26 mp; 
cabinet medical în suprafaţă de 12 mp; suprafaţa totală este de 238 mp.

Această necesitate a reieşit şi din recomandările Raportului de Audit Public 
Intern nr. 254007/16.11.2018 şi anume:

Efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea emiterii unui act 
administrativ, conform art. 124 din Legea 215/2001 privind administraţia publică 
locală, cu modificările şi completările ulterioare, care să reglementeze organizarea 
şi funcţionarea celor 2 grupe de creşă care aparţin Creşei Titan -  D.G.A.S.P.C. 
Sector 3 şi care funcţionează în cadrul Grădiniţei nr.255.

- Efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea încheierii unui act 
administrativ/Protocol, din care să reiasă cheltuielile de organizare şi funcţionare 
pentru cele 2 grupe de creşă (educaţie timpurie antrepreşcolară), act care să 
stabilească pentru fiecare ordonator de credite în parte, tipurile de cheltuieli pe 
Titluri şi Capitole bugetare, având la bază Hotărârea Consiliului Local Sector 3, 
care să reglementeze situaţia spaţiilor ocupate de cele 2 grupe de creşă care 
aparţin Creşei Titan -  D.G.A.S.P.C Sector 3 şi care funcţionează în cadrul 
Grădiniţei nr.255”

Ţinând cont de cele prezentate mai sus, în temeiul ar. 124 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 (r 1), vă solicităm darea în folosinţă cu 
titlul gratuit, a spaţiilor menţionate, ce aparţin Grădiniţei nr.255, Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, pentru organizarea şi 
funcţionarea a două grupe de creşă.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 va
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suporta cheltuielile de utilizare a spaţiilor date în folosinţă, menţionate mai sus.

Predarea-preluarea spaţiilor pentru care se solicită darea în folosinţă cu titlu 
gratuit, precum şi reglementarea procedurii privind înscrierea, asigurarea hranei, 
plata contribuţiei pentru norma de hrană şi plata utilităţilor, se va face în bază unui 
protocol încheiat între Grădiniţa nr.255, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 3 şi Direcţia învăţământ Cultură, în termen de 60 de zile 
de la adoptarea prezentei hotărâri.

Având în vedere atribuţiile Consiliului Local, prevăzute de art.81 alin(2) lit.j) 
şi n) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să aprobaţi proiectul de hotărâre 
privind darea în folosinţă cu titlul gratuit a spaţiilor menţionate anterior, din incinta 
Grădiniţei nr.255, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 3, în vederea organizării şi funcţionării a două grupe de creşă (educaţie 
antepreşcolară) care aparţin Creşei Titan.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC,

IOANA FRANCU

DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA JURIDICĂ,

VASILC n n n n  A \ r i r T
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GRĂDINIŢĂ NR. 255 
B-DUL ENERGETICIENILOR NR.3 
SECTOR 3 , BUCUREŞTI 
T E L / F A X :021 J 46 2996
E-maii :eradinita.255@yahoo.corn 
Nr. 355/12,04.2019

Către^

Primăria Sectorului 3 Bucureşti 

Direcţia învăţământ Cultură

Subsemnata Constantin Sorina, director al Grădiniţei nr.255, numită conform Deciziei 
nr.585 din 06.03.2019, vă aduc la cunoştinţă următoarele:

în cadrul unităţii de învăţământ -  Grădiniţa nr.255, funcţionează 2 grupe de creşă 
(educaţie antepreşcolară) care aparţin Centrului de zi Titan -  D.G.A.S.P.C. Sector 3, fără a avea 
la bază un act administrativ care să reglementeze acest lucru.

Prin Raportului de Audit Public Intern nr.254007/16.11.2018, s-a recomandat:

"Efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea emiterii unui act administrativ, 
conform art. 124 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare, care să reglementeze organizarea şi funcţionarea celor 2 grupe de creşă 
care aparţin Centrului de zi Titan -  D.G.A.S.P.C. Sector 3 şi care funcţionează în cadrul Grădiniţei 
nr.255.

Efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea încheierii unui act 
administrativ/Protocol, din care să reiasă cheltuielile de organizare şi funcţionare pentru cele 2 
grupe de creşă (educaţie timpurie antrepreşcolarâ), act care să stabilească pentru fiecare 
ordonator de credite în parte, tipurile de cheltuieli pe Titluri ş i Capitole bugetare, având la bază 
Hotărârea Consiliului Local Sector 3, care să reglementeze situaţia spaţiilor ocupate de cele 2 
grupe de creşă care aparţin Centrului de zi Titan — D.G.A.S.P.C Sector 3 şi care funcţionează în 
cadrul Grădiniţei nr.255"

Având în vedere cele menţionate mai sus vă rog a ne sprijini în efectuarea tuturor 
demersurilor necesare în vederea emiterii unui act administrative, conform art.124 din Legea 
215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, care să 
reglementeze organizarea şi funcţionarea celor 2 grupe de creşă care aparţin Centrului de zi Titan 
-  D.G.A.S.P.C Sector 3 şi care funcţionează în cadrul Grădiniţei nr.255.



Spaţiile care vor fi date în folosinţă cu titlul gratuit către D.G.A.S.P.C. Sector 3, pentru 
funcţionarea şi organizarea celor 2 grupe de creşă care aparţin Centrului de zi Titan, sunt 
următoarele:

Corp A -Sala 1 - 7 5  mp

Sala 2 -7 5  mp

Anexe

Culoar-40 mp 

Oficiu- 10 mp 

Toaletă- 26 mp 

Cabinet medical- 12mp

Total suprafaţă- 238 mp

Director,

Prof. Constantin Sorina
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CĂTRE: PRIMĂRIA SECTORULUI 3

Domnului Primar, Robert Sorin Negoiţă

Stimate Domnule Primar,

în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă înaintăm ataşat Raportul de 

specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, în 

vederea aprobării proiectului de hotărâre privind darea în folosinţă cu titlul gratuit a 

unor spaţii din incinta Grădiniţei nr.255, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 3, în vederea organizării şi funcţionării a două grupe de creşă 

(educaţie antepreşcolară) care aparţin Creşei Titan.
Vă mulţumim pentru sprijinul acordat,

DIRECTOR 
MIHAELA

http://www.dgaspq.ro
mailto:0ffice@dgaspc3.ro
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Şos Mihai Bravu nr. 428, Sector 3,030328, Bucureşti

rom ania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Către,
Cabinet Primar

. i t i o J i l / v  o<> Jeli

(X o T lc K .
O )  r

în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 
propunerea de iniţiere de către Primarul Sectorului 3 a următoarelor proiecte1

1) Hotărâre privind schimbarea de destinaţie şi excluderea din baza materială a 
învăţământului preuniversitar de stat a suprafeţei de teren de aproximativ 2700 mp, situat! 
Şoseaua Mihai Bravu nr. 428, sector 3, care aparţine Colegiului Tehnic Mihai Bravu, din "spaţii de 
învăţământ" în "spaţii la dispoziţia Consiliului Local Sector 3, în vederea realizării unei construcţii 
administrative corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor specifice din cadrul Primăriei 
Sectorului 3"

2) Hotărâre privind modificarea H.C.LS. 3 nr. 182/28.03.2019 privind aprobarea 
numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat din Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti în semestrul II al anului şcolar 2018-
2019.

3) Hotărâre privind darea în folosinţă cu titlul gratuit a unor spaţii din incinta Grădiniţei nr.255, 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, în vederea organizării şi 
funcţionării a două grupe de creşă ( educaţie antepreşcolară) care aparţin Creşei Titan

Anexat, vă transmitem documentele însoţitoare aferente:

Rapoartele de specialitate întocmit de Direcţia învăţământ - Cultură 
Proiectele expunerii de motive 
Proiectele de hotărâre
Documentele care au stat la baza întocmirii proiectelor:

Adrese, tabele, situaţii, acorduri, protocol, extras CF, plan de amplasament.

Director executiv adjunct,

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot îi 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
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