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Modificat în data de 20.09.2016

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Spiridon Demirel

HOTĂRÂRE
privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local
al Sectorului 6 Bucuresti nr. 145/30.06.2016
Având în vedere Raportul Secretarului Sectorului 6 și Expunerea de motive
prezentată de doamna Georgeta Mitran, Consilier Local Sector 6;
Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local
Sector 6;
Ținând cont de art. 54 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completarile ulterioare, art. 15 alin. (2) din Regulamentul
cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale ce constituie Anexa la O.G.
nr.
35/2002, precum și de Nota la Anexa 2 la Regulamentul cadru de organizare și
funcționare a consiliilor locale ce constituie Anexa la O.G. nr. 35/2002;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul Local Sector 6,
HOTĂRĂȘTE:
Articol unic: (1) Punctul III din Anexa Hotararii Consiliului Local al Sectorului 6
Bucuresti nr. 145/30.06.2016 se modifică și va avea următorul cuprins:
III. Comisia „Fonduri Europene, Comert și Protectia Consumatorului, Turism și
Relații Internaționale”
1. Membru: Al Tawayah Angelica
2. Membru: Bordei Niculaie
3. Membru: Mitran Georgeta
4. Membru: Petcu Sorin
5. Membru: Ungureanu Marius Ionel
(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform
competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

Nr.:
Data:

EXPUNERE DE MOTIVE
Având în vedere că:
1. În perioada de raportare 2014 -2020 prin Programul Operațional Regional (POR),
regiunea București – Ilfov va avea la dispoziție o alocare financiară mai mare cu 25% față
de perioada anterioară, adică o sumă de 2.021,00 milioane lei.
2. Noul POR 2014 - 2020 pentru regiunea București – Ilfov va finanța proiectele care vor
viza eficiența energetică a clădirilor publice, rezidențiale, investițiile în iluminatul public
și transportul urban – căi de rulare/piste pentru bicicliști/achiziții mijloace de transport
ecologice/electrice etc., suma alocată fiind de 1.349,96 milioane lei reprezentând 67% din
totalul fondurilor pentru acest exercițiu bugetar.
3. A doua categorie de investiții se referă la proiectele pentru infrastructura educațională
(reabilitare/modernizare/construcție de creșe și grădinițe, școli I-IV, licee tehnologice și
școli profesionale, universități. Suma alocată: 239,26 milioane lei reprezentând circa 11%
din totalul sumei pentru regiune.
4. Cea mai mare parte a potențialilor solicitanți de fonduri nerambursabile prin POR
2014-2020 - AXA 3 vor fi autoritățile publice și luând în considerare că până la data de
1.06.2016, gradul de absorbție a fondurilor europene prin POR 2007-2013 a fost de
aproximativ 73%, iar perioada de depunere a proiectelor se încheie în octombrie 2016.
5. Conform Raportului de Activitate al aparatului de specialitate al Primariei Sectorului
6, în anul 2015, Serviciul Managementul Proiectelor a avut în derulare 7 Proiecte finanțate
din fonduri structurale, prin Programul Operațional Regional. Din acestea, 6 Proiecte au
demarat înainte de anul 2015, la unul nu începuseră lucrarile nici în anul 2015, și doar 4
au fost finalizate.
În titulatura comisiei noastre sunt cuprinse domeniile servicii publice și privatizare,
care acoperă o gamă largă de activități (utilități, sănătate, cultură, învățământ etc și care
reprezintă domenii ale altor comisii deja constituite, respectiv, face obiectul de activitate
al comisiei speciale inițiate de domnul primar Gabriel Mutu). Prin această schimbare de
titulatură – Comisia de Fonduri europene, Comerț și Protecția consumatorului, Turism și
Relații internaționale – am dorit să individualizăm atribuțiile comisiei, în așa fel încât, să
aibă domenii de competență care nu se regăsesc în cadrul celorlalte comisii ale Cosiliului
Local al Sectorului 6.
Pentru o mai bună pregătire, informare și transparență totală a modalitaților de
accesare a fondurilor europene, de obținerea și bugetarea costurilor creditelor pentru
contribuțiile proprii, precum și nivelul de pregătire a persoanelor care alcătuiesc echipele
de management ale proiectelor, în paralel cu o monitorizare mai eficientă a inițierii,
implementării și derulării proiectelor în concordanță cu respectarea prevederilor legale,
solicit în numele grupului U.S.B. din Consiliul Local al Sectorului 6 promovarea
proiectului de hotarare a Consiliului Local Sector 6 pentru modificarea Anexei Hotărârii
Consiliului Local al Sectorului 6 București nr. 145/30.06.2016, în vederea dezbaterii și
aprobării în ședința următoare a Consiliului Local al Sectorului 6.
GeorgetaMitran
Consilier Local Sector 6 – U.S.B

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere prevederile art. 45 alin. (6) și ale art. 54 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ținând cont de prevederile Anexei 1 Secţiunea 3 - privind Comisiile de specialitate
şi Anexei 2 la regulamentul - cadru - privind Domeniile de activitate în care se pot
organiza comisii de specialitate din O.G. nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, propun Consiliului Local al
Sectorului 6 spre dezbatere şi aprobare, proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei
Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6

nr. 145/30.06.2016 privind

numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Sectorului 6.

SECRETAR,

Demirel Spiridon

