
MUNICIPIULBUCUREŞTI                                                                           PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                     AVIZEAZĂ 
S.T.: 344/05.06.2018                                                                         pentru legalitate 
                                                                                                  Secretarul Sectorului 6, 
                                                                                              Demirel Spiridon 
 

HOTĂRÂRE 
de aprobare a proiectului “Reabilitare termică şi modernizare sediu Primărie Sector 6,  

Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149” și a cheltuielilor legate de proiect 
 

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii și Expunerea de 
motive a Primarului Sectorului 6; 

În conformitate cu prevederile: 
- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Programul Operațional Regional (P.O.R.) 2014-2020; 
- Ghidul Solicitantului P.O.R. 2014-2020; 
- Ghidul Specific pentru Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a 
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile 
publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri 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 proiectul “Reabilitare termică şi modernizare sediu Primărie Sector 6, 
Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149”,  cod SMIS 118547, în vederea finanțării acestuia în 
cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 
3.1, Operațiunea B, nr. Apelului de proiecte P.O.R./2016/3/3.1/B/1. 

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Reabilitare termică şi  modernizare sediu 
Primărie Sector 6, Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149”, în cuantum de 2.792.769,98 lei 
(inclusiv T.V.A.) conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta. 

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 595.423,64 lei (inclusiv 
T.V.A.), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția 
de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 43.946,96 lei, reprezentând 
cofinanțarea proiectului “Reabilitare termică şi  modernizare sediu Primărie Sector 6, Bucureşti, 
Calea Plevnei  nr. 147-149”. 

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului “Reabilitare termică şi  modernizare sediu Primărie Sector 6, Bucureşti, Calea 
Plevnei  nr. 147-149”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din 
bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București. 

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 6. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 să semneze toate actele necesare și 
contractul de finanțare în numele Sectorului 6 al Municipiului București. 

Art. 7. (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, a depus cererea de finanţare în vederea realizării obiectivului de 
investiţie “Reabilitare termică şi modernizare sediu Primărie Sector 6, Bucureşti, 

Calea Plevnei nr. 147- 149”. 
 Urmare a finalizării verificării conformității administrative și eligibilității cât și 
a etapei de evaluare tehnică și financiară, proiectul mai sus menționat, a fost selectat în 
vederea finanțării în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, fiind la data 
prezentei în etapa precontractuală. 

  Astfel, în conformitate cu prevederile ghidului de finanțare este necesar ca în 
etapa precontractuală să fie aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 6, proiectul 
și cheltuielile legate de proiect. 

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 prezenttul proiect de 
hotărâre. 

 
 
 
 

PRIMAR, 
 

Gabriel Mutu 



 
 
 
 

DIRECŢIA GENERALĂ INVESTIŢII
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE
 
 

Contextul actual oferă p si ilitatea rea ilitării şi m er izării clă iril r lice
sprijinită prin Condiţiile specifice e accesare a f ril r î ca r l A el ril r e
proiecte din cadrul Axei Prioritare
scăzute de carbon, Prioritatea e I estiţii
gestionării inteligente a energiei şi a tilizării e er iei i s rse re e era ile î
infrastructurile publice, inclusi î clă irile lice şi î sect r l l c i
Operaţiunea B – Clădiri publice i ca r l Pr ram l i O eraţi al Re i al
2020. 

Având în vedere această rt itate e fi a ţare a t ritatea lică l cală a
sectorului 6, a depus cererea de fi a ţare î e erea realizării iecti l i e
“Reabilitare termică şi moderniz re se i Prim rie ect r B c reşti C le Plev ei

nr. 147- 149”. 
Prin realizarea reabilitării termice a a el ei şi ri m er izarea clă irii se a

obţine creşterea eficienţei ener etice
poluării şi scăderea consumului

Obiectivele propuse prin a licarea s l ţiil r e rea ilitare a i stalaţiil r e iste te
având la bază evaluarea stării e iste te s t:
pentru asigurarea necesarul i ec
ocupanţilorclădirii; creşterea ra ame t l i şi timizarea e l atării sistem l i
deîncălzire; reducerea cheltuielil r e î tre
energie pentruiluminat. 
 Urmare a finalizării verificării c f rmită
etapei de evaluare tehnicăși fina ciar
vederea finanțării în cadrul Pro ram l i O eraţi al Re i al
prezentei în etapa precontractu

  Astfel, în conformitate cu re e erile i l i e fi a
precontractuală sa fie aproba
cheltuielile legate de proiect. 

Având în vedere cele exp se a teri r s licităm C sili l i L cal al Sect r l i
aprobarea prezentului proiect de tărâre

 

  

DIRECŢIA GENERALĂ INVESTIŢII 

RAPORT DE SPECIALITATE 

C te t l act al feră posibilitatea reabilitării şi modernizării clădiril r lice
s riji ită ri C iţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul A el ril r e

r iecte i ca r l A ei Prioritare 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie c em
scăz te e car Pri ritatea de Investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei e er etice a

esti ării i teli e te a energiei şi a utilizării energiei din surse re e era ile î
i frastr ct rile lice inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul l c i

Clă iri publice din cadrul Programului Operaţional Re i al

A â î e ere această oportunitate de finanţare, autoritatea publică l cală a
cererea de finanţare în vederea realizării obiectivului e

Re ilit re termic şi m dernizare sediu Primărie Sector 6, Bucureşti, C le Plev ei

Pri realizarea reabilitării termice a anvelopei şi prin modernizarea clă irii se a
ţi e creşterea eficie ţei energetice, prin economia de energie folosită re cerea
l ării şi scă erea c s mului. 

O iecti ele r se prin aplicarea soluţiilor de reabilitare a instalaţiil r e iste te
a â la ază e al area stării existente, sunt: reducerea consumului de ener ie termică

esarului decăldură; creşterea confortului termic al
reşterea randamentului şi optimizarea exploatării sistem l i

e cerea c eltuielilor de întreținere ainstalaţiilor; reducerea c s m l i e

verificării conformității administrative și eligibilității
i financiară, proiectul mai sus menționat, a fost selectat
Programului Operaţional Regional 2014-2020

eta a rec tractuală. 
c f rmitate cu prevederile ghidului de finanțare este necesar

aprobatde către Consiliul Local al Sectorului 6

e ere cele expuse anterior, solicităm Consiliului Local al Sect r l i
a r area reze t l i r iect de hotărâre. 

DIRECTOR GENERAL 
Iulian Gheorghe 
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