
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                     PROIECT              
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                      AVIZEAZĂ    
Nr.: 221/18.04.2018                                                                            pentru legalitate                             

                                                               Secretarul Sectorului 6, 
                                                                                                       Demirel Spiridon 

                                                      

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea achiziţiei de servicii de asistenţă juridică şi de consultanţă  
în achiziţii publice necesare implementării proiectului Eficienţă Energetică  

a Clădirilor Publice din  Sectorul 6 
 
 
 

Ţinând seama de Raportul comun de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi 
Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ şi de Expunerea de motive a Primarului 
Sectorului 6; 

Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 
În conformitate cu prevederile: 

-  Art. 29 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 1 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele 
măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de 
modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 21, art. 45 alin. (2) lit. a), art. 80, art. 81 alin. (4) şi art. 115       

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă achiziţionarea de servicii de asistenţă, consultanţă şi/sau reprezentare 
juridică în vederea implementării proiectului Eficienţă Energetică a Clădirilor Publice din 
Sectorul 6. 

Art. 2. Se aprobă achiziţionarea de servicii de consultanţă în achiziţii publice pregătirii 
şi organizării procedurilor de achiziţie publică pe parcursul proceselor de pregătire a 
proiectelor. 

Art. 3. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 pentru achiziţionarea şi semnarea 
contractelor menţionate la Art. 1 şi Art. 2. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală de Investiţii, Serviciul Juridic şi 
Contencios Administrativ şi Direcţia Generală Economică vor duce 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 
 
 
 
 

În conformitate cu prevederile contractului de finanţare ELENA-2016-085, Sectorul 6 al 
Municipiului Bucureşti va implementa serviciile de dezvoltare a proiectului intitulat “Program 
de Eficienţă Energetică a Clădirilor Publice din Sector 6 (D6EEPB)”.  

Serviciile de Dezvoltare a Proiectului (PDS/SDP) finanţate de ELENA, vor oferi sprijin 
municipalităţii Sectorului 6 în accelerarea procesului de implementare a programului de 
investiţie privind eficienţa energetică (EE) pentru renovarea complexă a 11 clădiri existente 
precum şcoli aflate în administrarea Municipalităţii şi va oferi suport în construcţia a 8 clădiri de 
tip NZEB (Clădiri cu Aproape Zero Consum Energetic), destinat grădiniţelor şi şcolilor cu 
program after-school, pe terenul existent al şcolilor.  

În conformitate cu prevederile contractului de finanţare, Sectorul 6 intenţionează să 
angajeze consultanţi externi cu expertiză majoră în domeniul financiar, tehnic, juridic şi al 
achiziţiilor publice, dar şi servicii de proiectare pentru pregătirea investiţiilor. Acești experţi 
externi vor lucra zilnic împreună cu Echipa SDP ELENA şi cu Direcţia Generală Investiţii a 
Sectorului 6, pe întreaga durată de pregatire a programului de investiţie.  

Având în vedere faptul că, în scopul implementării acestui proiect, există obligativitatea 
contractării unor servicii de asistenţă şi consultanţă juridică externe, apreciem că, în temeiul    
art. I alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de 
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a 
unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, se impune, în situaţia descrisă 
anterior, achiziţionarea de servicii juridice. 

În acest sens, propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Sectorului 6, 
proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea achiziţiei de servicii de asistenţă juridică şi de 
consultanţă în achiziţii publice necesare implementării proiectului Eficienţă Energetică a 
Clădirilor Publice din Sectorul 6. 
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
 

Gabriel Mutu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

SECTORUL 6 AL 

 
 

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 
În conformitate cu prevederile contractului de finanţare ELENA-2016-085, Sectorul 6 al 

Municipiului Bucureşti va implementa serviciile de dezvoltare a proiectului intitulat “Program 

de Eficienţă Energetică a Clădirilor Publice din Sector 6 (D6EEPB)”. Această finanţare 

beneficiază de o subvenţie în temeiul Programului Horizon 2020. Valoarea totală a lucrărilor de 

investiţii atât pentru clădirile renovate cât şi pentru construcţia/extinderea clădirilor de tip NZEB 

(măsuri de eficienţă energetică), este anticipată la un total de 34 milioane EURO. 

Serviciile de Dezvoltare a Proiectului (PDS/SDP) finanţate de ELENA, vor oferi sprijin 

municipalităţii Sectorului 6 în accelerarea procesului de implementare a programului de 

investiţie privind eficienţa energetică (EE) pentru renovarea complexă a 11 clădiri existente 

precum şcoli aflate în administrarea Municipalităţii şi va oferi suport în construcţia a 8 clădiri de 

tip NZEB (Clădiri cu Aproape Zero Consum Energetic), destinat grădiniţelor şi şcolilor cu 

program after-school, pe terenul existent al şcolilor. Luând în considerare experienţa foarte 

limitată a Sectorului 6 în proiecte de eficienţă energetică a clădirilor publice, AT (Asistenţa 

Tehnică) ELENA va contribui substanţial la implementarea programului de investiţie prin 

aportul de resurse şi expertiză. De asemenea, AT ELENA  va întări resursele şi capacităţile 

Direcţiei Generale Investiţii ale Sectorului 6 prin intermediul experţilor externi. AT ELENA va 

aduce expertiza şi forţa de muncă necesare care vor accelera investiţiile, atingând cel mai înalt 

nivel al modernizării eficienţei energetice şi al instalaţiilor pentru energie regenerabilă. 

În conformitate cu prevederile contractului de finanţare, Sectorul 6 intenţionează să 

angajeze consultanţi externi cu expertiză majoră în domeniul financiar, tehnic, juridic şi al 

achiziţiilor publice dar şi servicii de proiectare pentru pregătirea investiţiilor. Acesti experţi 

externi vor lucra zilnic împreuna cu Echipa SDP ELENA şi cu Direcţia Generală Investiţii a 

Sectorului 6, pe întreaga durată de pregatire a programului de investiţie. Costul total al 

serviciilor de dezvoltare a proiectului este estimat la suma de 1 283 300 EURO. 

Având în vedere faptul că, în scopul implementării acestui proiect, există obligativitatea 

contractării unor servicii de asistenţă şi consultanţă juridică externe, apreciem că, în temeiul art. 

I alin.(2) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de 

reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a 



 

unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, se impune, în situaţia descrisă 

anterior, achiziţionarea de servicii juridice. 

Prezentul demers este temeinic justificat deoarece, în conformitate cu prevederile 

contractului de finanţare, asistenţa juridică pe parcursul pregătirii şi implementării proiectului, 

va fi asigurată de un consultant extern, care va sprijini şi va verifica activitatea unităţii de 

implementare a proiectului. De asemenea, având în vedere faptul că acest consultant va fi 

implicat în pregătirea şi implementarea proiectului, acesta va putea asigura reprezentarea în faţa 

instanţelor judecătoreşti a intereselor Sectorului 6 în potenţialele litigii care ar putea interveni pe 

durata proiectului. 

Faţă de considerentele de mai sus, Direcţia Generală Investiţii şi Serviciul Juridic şi 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 vă 

înaintează prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei de servicii de asistenţă 

juridică şi de consultaţă în achiziţii publice necesare implementării proiectului Eficienţă 

Energetică a Clădirilor Publice din Sectorul 6. 

 
 
 
Direcţia Generală Investiţii   Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ 
      Director General        Şef Serviciu 
      Iulian Gheorghe           Ana Daniela Leontescu 
 
 
 
 


