MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T.:785/11.12. 2017

PROIECT
AVIZEAZA
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie
aferenţi obiectivului de investiţie Şcoala nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;
Ţinând seama 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. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
Legea nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii cu modificările şi completările
ulterioare;
Programul Operaţional Regional 2014-2020;
Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Condiţii
specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2016 –Anexa prioritară 3,
Prioritate de intervenţie 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;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi ale 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 indicatorii tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de
energie pentru obiectivul de investiţie Şcoala nr. 197.
(2) Indicatorii tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală 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,

Demirel Spiridon
Nr.:
Data:

EXPUNERE DE MOTIVE

Programul de eficientizare a consumului de energie rămâne unul dintre
principalele priorităţi pe care autoritatea locală a Sectorului 6 şi le-a propus a le
realiza în următoarea perioadă.
Printre obiectivele Primăriei Sectorului 6 cuprinse în Planul de Acţiune al
Energiei Durabile (P.A.E.D.) 2010-2020 referitoare la eficienţa energetică se
numără şi reabilitarea termică a clădirilor publice (unităţi de învăţământ).
Principalele obiective ale programului sunt: creşterea performanţelor
energetice a clădirilor, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă atât pentru copii cât si
pentru cadrele didactice din învăţământul de stat, îmbunătăţirea aspectului estetic
al clădirilor, 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.
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
investiţie Şcoala nr.197.

PRIMAR,
Gabriel Mutu

DIRECTIA GENERALA INVESTITII

RAPORT DE SPECIALITATE

Conform legilor în vigoare, prin intermediul operaţiunilor vor fi sprijinite activităţi
specifice, realizări de investiţii pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice.
Eficientizarea consumului de energie, reabilitarea, renovarea unităţilor de învăţământ,
îmbunătăţirea continuă a condiţiilor necesare desfăşurării procesului de învăţământ, sunt unele
dintre principalele priorităţi pe care autoritatea locală a Sectorului 6 şi le-a propus a le realiza.
Principalele obiective ale programului sunt: creşterea performanţelor energetice a clădirilor,
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă atât pentru copii cât şi pentru cadrele didactice din
învăţământul de stat, îmbunătăţirea aspectului estetic al clădirilor, 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 expuse anterior, solicităm Consiliului Local al Sectorului 6 aprobarea
prezentului proiect de hotărâre.

DIRECTOR GENERAL
Iulian Gheorghe

