
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                      PROIECT              

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                       AVIZEAZĂ    

S.T.: 532/05.09.2017                                                                            pentru legalitate                                                                                                                                                                                           

                                                            Secretarul Sectorului 6, 

                                                                                               Demirel Spiridon 

                                           

 

            

HOTĂRÂRE 

de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Reabilitare 

termică şi modernizare sediu Primărie Sector 6, Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149”   
 

 

 

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Ţinând seama de Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local 

Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Hotărârea nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice; 

          În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 

“Reabilitare termică şi modernizare sediu Primărie Sector 6, Bucureşti, Calea Plevnei    

nr. 147-149”, aşa cum sunt prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală 

Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 

competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.                 

                                                                                                                                                                                  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ                                                     
                                                                                             pentru legalitate 

                                                                                         Secretarul Sectorului 6,    
                                      

                                                                  Demirel Spiridon                                                        

 

 

 

 

Nr.:  

Data:                                                                                 



 

                                  

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 

 

 

Contextul actual oferă posibilitatea reabilitării şi modernizării clădirilor 

publice sprijinită prin Condiţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul 

Apelurilor de proiecte din cadrul Axei Prioritare 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o 

economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiţii 3.1 - Sprijinirea 

eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din 

surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în 

sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice din cadrul Programului 

Operaţional Regional 2014-2020. 

Având în vedere această oportunitate de finanţare, autoritatea publică locală 

a sectorului 6, intenţionează să depună cererea de finanţare în vederea realizării 

obiectivului de investiţie “Reabilitare termică şi modernizare sediu Primărie  

Sector 6, Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149”. 

          Văzând Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală 

Investiţii, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) şi cele ale art. 81 alin. (4) 

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, propun spre dezbatere şi aprobare proiectul 

de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investiţii “Reabilitare termică şi modernizare sediu Primărie Sector 6, Bucureşti, 

Calea Plevnei nr. 147-149”. 

 

 

PRIMAR, 
 

Gabriel Mutu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ INVESTIŢII 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Contextul actual oferă posibilitatea reabilitării şi modernizării clădirilor publice sprijinită 

prin Condiţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelurilor de proiecte din cadrul Axei 

Prioritare 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 

Investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării 

energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în 

sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice din cadrul Programului Operaţional 

Regional 2014-2020. 

Având în vedere această oportunitate de finanţare, autoritatea publică locală a sectorului 

6, intenţionează să depună cererea de finanţare în vederea realizării obiectivului de investiţie 

“Reabilitare termică şi modernizare sediu Primărie Sector 6, Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-

149”. 

Prin realizarea reabilitării termice a anvelopei şi prin modernizarea clădirii se va obţine 

creşterea eficienţei energetice prin economia de energie folosită, reducerea poluării şi scăderea 

consumului.  

Obiectivele propuse prin aplicarea soluţiilor de reabilitare a instalaţiilor existente, având 

la bază evaluarea stării existente, sunt următoarele: 

- Reducerea consumului de energie termică pentru asigurarea necesarului de caldură; 

- Creşterea confortului termic al ocupanţilor clădirii; 

- Creşterea randamentului şi optimizarea exploatării sistemului de încălzire; 

- Reducerea cheltuielilor de întretinere a instalaţiilor  

- Reducerea consumului de energie pentru iluminat 

        Având în vedere cele expuse anterior, solicităm Consiliului Local al Sectorului 6 aprobarea 

prezentului proiect de hotărâre. 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

Iulian Gheorghe 

 


