
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                               PROIECT              

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                       

S.T. 399/30.05.2019                                                                                                                 

        

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului “Primărie Fără Hârtie și Implicarea Cetățenilor în Planificarea 

Strategică a Sectorului 6” și a cheltuielilor legate de proiect 

 

 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3535/30.05.2019 al Direcţiei Generale 

Investiţii;  

 Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020; 

Ghidului solicitantului CP12/2018  pentru regiunea mai dezvoltată: “Fundamentarea 

deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației 

publice locale din regiunea mai dezvoltată”; 

Art. 4 și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,                     

cu modificările și completările ulterioare; 

          În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), a art. 81 alin. (4), precum şi a 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 proiectul “Primărie Fără Hârtie și Implicarea Cetățenilor în 

Planificarea Strategică a Sectorului 6”, cod SMIS 129668, în vederea finanțării acestuia în 

cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Componentă 1 - Apel: 

POCA/470/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce 

optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. 

Art. 2.  Se aprobă valoarea totală a proiectului “Primărie Fără Hârtie și Implicarea 

Cetățenilor în Planificarea Strategică a Sectorului 6”, în cuantum de 3.994.026,27 lei (inclusiv 

TVA), conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie eligibilă a sumei de 79.884,52 lei (inclusiv TVA), 

proiectului “Primărie Fără Hârtie și Implicarea Cetățenilor în Planificarea Strategică a       

Sectorului 6”. 

Art. 4.  Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului “Primărie Fără Hârtie și Implicarea Cetățenilor în Planificarea Strategică a     

Sectorului 6”, 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.:                                                                                                                Demirel Spiridon 

Data:                                                                                                              
 

http://poca.ro/wp-content/uploads/2018/11/0-Ghidul-solicitantului-CP12_2018_more.doc


 

 
 

 
 

 

  
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Pentru a răspunde nevoilor reale ale comunității, în contextul unei guvernări 

democratice, eficienţa, responsabilitatea şi transparenţa trebuie să reprezinte principii de bază 

care orientează procesul decizional în exercitarea competențelor sale de către Primăria 

Sectorului 6. Prezentul proiect a identificat drept nevoi ale cetațenilor sectorului 6 și ale 

primăriei: participarea publică în procesul de luare a deciziilor și accesul facil la serviciile 

administrației de sector. Pentru acoperirea acestora, Primăria își propune, pe de o parte, 

înființarea, operaționalizarea și utilizarea în procesul de planificare strategică a unui mecanism 

de tipul unui Centru de Inovare și Imaginație Civică (CIIC), prin care administrația publică să 

încurajeze procesul de participare publică a cetățenilor sectorului 6 la deciziile care îi privesc în 

mod direct. Pe de altă parte, primăria își propune implementarea unei soluții inovative bazată pe 

tehnologiile IT care să fluidizeze fluxurile de lucru ale primăriei, se le transpună din format 

letric, în fomat digital, asigurând accesul rapid al cetățenilor sectorului 6 la serviciile 

administrației de sector. 

Proiectul propune înființarea, operaționalizarea, dezvoltarea și utilizarea unui CIIC, ca 

instrument care va susține în viitor planificarea şi fundamentarea politicilor publice sectoriale şi 

intersectoriale printr-o abordare raţională, eficace şi eficientă, coerentă şi coordonată cu nevoile 

comunității sectorului 6. Funcționarea CIIC, după încheierea derulării proiectului, va fi asigurată 

de către primărie. Eficientizarea proceselor interne în primărie și furnizarea într-un timp optim a 

serviciilor către cetățenii sectorului, se va realiza prin utilizarea paltformei integrate prevăzute a 

se realiza în proiect, mentenanța și dezvoltarea unor module suplimentare, potrivit 

necesesităților care se vor identifica ulterior, fiind în sarcina primăriei care va asigura costurile 

operaționale necesare. Se va asigura funcționarea în condiții optime, menținerea și întreținerea 

rezultatelor investiției după finalizarea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile, 

asigurând sustenabilitatea proiectului. 

Proiectul de hotărâre are ca obiect principal aprobarea depunerii în vederea finanţării a  

proiectului “Primărie Fără Hârtie și Implicarea Cetățenilor în Planificarea Strategică a    

Sectorului 6”, cod SMIS 129668, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 

Operațional Capaciate Administrativă 2014 – 2020, Componentă 1 - Apel: 

POCA/470/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce 

optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. 

În acest context, prezentul proiect vine în sprijinul autorităţilor publice locale de la 

nivelul Sectorului 6 de a-și consolida capacitatea administrativă.  

Având în vedere această oportunitate de finanțare, văzând Raportul de specialitate nr. 

3535/30.05.2019 întocmit de către Direcţia Generală Investiţii, în conformitate cu prevederile 

art. 45    alin. (2), a art. 81 alin. (4), precum şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

propun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local Sector 6, proiectul de hotărâre privind 

aprobarea  proiectului “Primărie Fără Hârtie și Implicarea Cetățenilor în Planificarea Strategică a      

Sectorului 6”  și a cheltuielilor legate de proiect. 

 

PRIMAR, 

 

Gabriel Mutu 

 

 
_________________________________________________________________________________ 

Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 
Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro;  e-mail: prim6@primarie6.ro; 

facebook.com/PrimariaSectorului6 

 
 

 

http://www.primarie6.ro/
mailto:prim6@primarie6.ro


 

 

 

 

 
 

 

  
DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII 

Nr. 3535/30.05.2019  

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

 

Pentru a răspunde nevoilor reale ale comunității, în contextul unei guvernări 

democratice, eficienţa, responsabilitatea şi transparenţa trebuie să reprezinte principii de bază 

care orientează procesul decizional în exercitarea competențelor sale de către Primaria 

Sectorului 6. Prezentul proiect a identificat drept nevoi ale cetățenilor sectorului 6 și ale 

primăriei: participarea publică în procesul de luare a deciziilor și accesul facil la serviciille 

administrației de sector. Pentru acoperirea acestora, Primăria își propune, pe de o parte, 

înființarea, operaționalizarea și utilizarea în procesul de planificare strategică a unui mecanism 

de tipul unui Centru de Inovare și Imaginație Civică (CIIC) , prin care administrația publică să 

încurajeze procesul de participare publică a cetățenilor sectorului 6 la deciziile care îi privesc în 

mod direct. Pe de altă parte, primăria își propune implementarea unei soluții inovative bazată pe 

tehnologiile IT care să fluidizeze fluxurile de lucru ale primăriei, se le transpună din format 

letric în format digital, asigurând accesul rapid al cetățenilor sectorului 6 la serviciile 

administrației de sector. 

Proiectul propune înființarea, operationalizarea, dezvoltarea și utilizarea unui CIIC, ca 

instrument care va susține în viitor planificarea şi fundamentarea politicilor publice sectoriale şi 

intersectoriale printr-o abordare raţională, eficace şi eficientă, coerentă şi coordonata cu nevoile 

comunității sectorului 6. Funcționarea CIIC după încheierea derulării proiectului, va fi asigurată 

de către primărie. Efcientizarea proceselor interne în primărie și furnizarea într-un timp optim a 

serviciilor către cetățenii sectorului se va realiza prin utilizarea paltformei integrate prevăzute a 

se realiza în proiect, mentenanța și dezvoltarea unor module suplimentare, potrivit 

necesesităților care se vor identifica ulterior fiind în sarcina primăriei care va asigura costurile 

operaționale necesare. Se va asigura funcționarea în condiții optime, menținerea și întreținerea 

rezultatelor investiției după finalizarea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile, 

asigurând sustenabilitatea proiectului. 

 

Proiectul de hotărâre are ca obiect principal aprobarea depunerii în vederea finanţării a  

proiectului  “Primărie Fără Hârtie și Implicarea Cetățenilor în Planificarea Strategică a 

Sectorului 6”, cod SMIS 129668, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 

Operațional Capaciate Administrativă 2014 – 2020. 

Scopul proiectului este consolidarea capacităţii instituţionale a Primăriei Sectorului 6 

prin introducerea de instrumente de planificare strategică pentru optimizarea proceselor 

administrative ale primăriei şi adoptarea unor măsuri de simplificare a furnizării serviciilor către 

cetăţeni şi mediul de afaceri, prin implementarea unor solutii inovative. Proiectul contribuie 

astfel la îndeplinirea obiectivului specific 2.1 al POCA "Introducerea de sisteme şi standarde 

comune în administraţia publica locala ce optimizează procesele orientate catre beneficiari în 

concordanţă cu SCAP". Implementarea acestui proiect va avea ca efect implicarea cetatenilor in 

procesul de planificare strategica şi simplificarea administrativă a serviciilor furnizate către 

cetăţeni/mediu de afaceri, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei pentru 

consolidarea administratiei publice 2014-2020 (SCAP). 

 

 
 



 

 

 

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt următoarele: 

R1: Mecanisme şi proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea 

deciziilor şi planificarea strategică pe termen lung, cat si la indeplinirea indicatorilor prin 

Centrul de Inovare Si Initiativa Cetateneasca 

R2: Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local 

corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetăţeni 

implementate, cat si la indeplinirea indicatorilor de program prin Platforma digitala pentru 

simplificarea procedurilor administrative pentru cetateni. 

Față de cele arătate mai sus, în conformitate cu prevederile ghidului de finanțare este 

necesar, ca în etapa precontractuală să fie aprobat proiectul, cât și cheltuielile legate de acesta de 

către Consiliul Local al Sectorului 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

Iulian Gheorghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


