MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 321/30.10.2012

PROIECT
AVIZEAZA
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru reabilitarea termică a 39
de imobile de locuinţe
Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al
Municipiului Bucureşti;
Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii;
Văzând rapoartele comisiilor de specialitate 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;
Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a
blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 2/2010 privind aprobarea de către
Consiliul Local al Sectorului 6 Bucureşti, a unui împrumut extern de la Banca
Europeană de Investiţii în vederea asigurării finanţării programului multianual de
investiţii de reabilitare termică a 300 de blocuri de locuinţe în Sectorul 6 Bucureşti;
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. (1) Se aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru reabilitarea
termică a 39 de imobile de locuinţe, conform Anexelor nr. 1 - 39, care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Lista imobilelor menţionate la alineatul (1) este cea prevăzută în Anexa A,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Investiţii şi Direcţia 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,
Gheorghe Floricică

Nr.:
Data:

EXPUNERE DE MOTIVE

În vederea atingerii obiectivelor stabilite prin O.U.G. nr. 18/2009 privind
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe prin reducerea consumurilor
de întreţinere cu încălzirea, creşterea independenţei energetice, prin reducerea
consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire cât şi
ameliorarea aspectului urbanistic al sectorului a fost elaborat prezentul proiect de
hotărâre pentru aprobarea documentaţiilor tehnico-economice în vederea executării
lucrărilor de realibilitare termică la 39 imobile de locuinţe de pe raza Sectorului 6 al
Municipiului Bucureşti.
Conform planului de acţiune privind eficienţa energetică transmis de către ţara
noastră Comisiei Europene, aşa cum prevede directiva 2006/32/EC, se preconizează că
prin aplicarea măsurilor de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe incluse în
programul multianual să se realizeze economii de energie de cca 25% faţă de situaţia
actuală.
Programul de reabilitare termică face parte din principalele obiective pe care
Primăria Sectorului 6 şi le-a propus pentru acest an.
Ca urmare, înaintez spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul
proiect de hotărâre.
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RAPORT DE SPECIALITATE

Programul de reabilitare termică face parte din obiectivele principale pe care
Primăria Sectorului 6 şi le-a propus pentru acest an.
Ordonanţa de Urgenţă nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
stabileşte lucrările de intervenţie pentru izolarea termică a blocurilor de locuinţe
construite după proiecte elaborate în perioada 1950 - 1990, etapele necesare realizării
lucrărilor, modul de finanţare al acestora, precum şi obligaţiile şi răspunderile
autorităţilor administraţiei publice şi ale asociaţiilor de proprietari.
Realizarea lucrărilor de intervenţie stabilite are drept scop creşterea performanţei
energetice a blocurilor de locuinţe, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru
încălzirea apartamentelor.
Principalele obiective ale programului sunt: reducerea consumului de energie cu
aproximativ 25% pentru încălzirea blocurilor de locuinţe, are ca efecte reducerea
costurilor de întreţinere cu încălzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea independenţei energetice, prin
reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru
încălzire, precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor.
Având în vedere cele mai sus menţionate, a fost elaborat prezentul proiect de
hotărâre pentru aprobarea documentaţiilor tehnico-economice în vederea executării
lucrărilor de reabilitare termică pentru un număr de 39 de imobile de locuinţe de pe raza
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, conform Anexei la prezentul raport.
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 din cele
prezentate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul
proiect de hotărâre.
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