MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 435/12.06.2019

PROIECT

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 100/24.05.2018 privind
aprobarea garantării şi contractării unei/unor finanţări rambursabile interne/externe
în valoare de până la 150.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administraţia
Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea asigurării finanţării
Programului local multianual de regenerare urbană a Sectorului 6,
în perioada 2018 – 2020, conform Anexei

Având în vedere Raportul de Specialitate nr. 9728/12.06.2019 al
Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 şi Expunerea de
motive a Primarului Sectorului 6;
În conformitate cu prevederile:
- Art. 20 alin. (1) lit. g) şi art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind
aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor
privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului
de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a
exerciţiului bugetar şi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti
nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor
1-6 a atribuţiilor privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe pentru
investiţii;
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind
constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor
Locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art. 29 alin. (1) lit. (f) din Legea achiziţiilor publice nr. 98/2016, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- Art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau
convenţii;

- Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 100/24.05.2018 privind aprobarea
garantării şi contractării unei/unor finanţări rambursabile interne/externe în valoare
de până la 150.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administraţia Domeniului
Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea asigurării finanţării Programului
local multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada 2018 – 2020;
- Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 163/18.07.2018 privind îndreptarea
erorilor cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr.
100/24.05.2018 privind aprobarea garantării şi contractării unei/unor finanţări
rambursabile interne/externe în valoare de până la 150.000.000 lei, ce va fi
contractată de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector
6 în vederea asigurării finanţării Programului local multianual de regenerare urbană
a Sectorului 6, în perioada 2018 – 2020;
- Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 143/16.05.2019 pentru modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 100/24.05.2018 privind
aprobarea garantării şi contractării unei/unor finanţări rambursabile interne/externe
în valoare de până la 150.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administraţia
Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea asigurării finanţării
Programului local multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada
2018 – 2020, conform Anexei nr. 1 și introducerea unei noi anexe;
În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) şi alin (4) lit. b), art. 45 alin (2) lit. b),
art. 47, art. 49, art. 81 alin. (2) lit. d), art. 115 alin. (1) lit. b) şi alin. (3), precum şi
art. 117 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local Sector 6
HOTĂRĂŞTE:
Art. I. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local
Sector 6 nr. 100/24.05.2018, cu modificarile și completarile ulterioare, conform
Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6
nr. 100/24.05.2018, cu modificarile și completarile ulterioare, rămân neschimbate.
Art. III. (1) Primarul Sectorului 6, Directorul General al Administraţiei
Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, Direcţia Generală Economică şi
Direcţia Generală Investiţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,
conform competenţelor.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Demirel Spiridon

Nr.
Data:

ANEXĂ
la H.C.L. Sector 6 nr. ....................

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII INCLUSE ÎN PROGRAMUL LOCAL MULTIANUAL DE
INVESTIŢII ÎN SCOPUL REGENERĂRII URBANE A SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, ÎN
PERIOADA 2018 - 2020

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15

16

17

18

19

Denumire

Valoare de investiție (lei)
TOTAL
2018 - 2020

2018

2019 - 2020

150.000.000

861.177,17

149.138.822,83

Modernizare și Amenajare Peisagistică
Parc 9 Mai
Modernizare și Amenajare Peisagistică
Parc Nicolae Filimon
Modernizare și Amenajare peisagistică
Parc Sfântul Andrei
Înființare Parc Bulevardul Timișoara nr.
10-12
Lucrări pentru Amenajare Peisagistică
Bulevardul Iuliu Maniu
Amenajare peisagistică scuar central
Bulevardul Timișoara
Modernizare și amenajare peisagistică
Parcul Crângași
Amenajare spații verzi Faleza Est a lacului
Morii între Splaiul Independenței și insula
Lacul Morii
Modernizare și amenajare peisagistică
Spații verzi între Splaiul Independenței,
parcul Crângași și faleza Lacul Morii
Amenajare spații verzi str. Valea Oltului
Amenajare spații verzi str. Sibiu
Amenajare spații verzi sos. Virtuții (între
Bd. Timișoara și Bd. Iuliu Maniu)
Amenajare spații verzi Bulevardul Geniului
și Șoseaua Grozăvești
Amenajare spații verzi Bulevardul Vasile
Milea
Amenajare și modernizare spații verzi
deasupra magistralei de metrou Drumul
Taberei
Lucrări de reamenajare și resistematizare
integrată în cadrul zonelor teritoriale
delimitate in Anexa nr. 2, aflate în
administrarea ADPDU Sector 6
Lucrări de actualizare/modernizare a
spațiilor verzi incluse în proiectul POR –
Militari și nefinalizate
Lucrări de actualizare/modernizare a
spațiilor verzi incluse în proiectul POR –
Drumul Taberei și nefinalizate
Lucrări de actualizare/modernizare a
spațiilor verzi incluse în proiectul de
reamenajare a parcului Drumul Taberei și
nefinalizate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

EXPUNERE DE MOTIVE
Interesul major al Primăriei în demararea şi implementarea cu succes a tuturor
proiectelor de investiţii de interes public local, atât cu finanţare internă rambursabilă şi/sau cu
finanţare externă rambursabilă, contractată direct de unitatea administrativ-teritorială sau
garantată de aceasta, are drept scop asigurarea unor avantaje populaţiei Sectorului 6 al
Municipiului Bucureşti.
Prin Hotărârea nr. 100/24.05.2018, Consiliul Local Sector 6 a aprobat garantarea de către
Sectorul 6 a unei/unor finanţări rambursabile interne/externe în valoare de până la 150.000.000
lei, ce va fi contractată de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
în vederea asigurării finanţării Programului local multianual de regenerare urbană a Sectorului 6,
în perioada 2018 – 2020.
În baza acestei hotărâri și a hotărârii CAIL nr. 5376 din 08.08.2018, A.D.P.D.U. Sector
6, cu garanția Sectorului 6 al Municipiului București, a semnat cu Banca Comercială Romană
S.A. contractul de credit nr. 201808220170 din data de 29.08.2018, pentru suma de 69.900.000
lei, cu posibilitatea majorării până la 150.000.000 lei. În prezent, s-a obținut azivul CAIL de
suplimentare a creditului de 69.900.000 lei cu suma de 66.850.000 lei, fiind în faza de pregătire
și documentația de majorare până la utilizarea integrală a creditului.
Având în vedere prioritatea la implementare a obiectivelor de investiții cuprinse în
Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 6 nr. 100/2018, coroborat cu disponibilitatea la utilizare a surselor
din credit în vederea cofinanțării acestora, se intenționează angajarea integrală în anul 2019 a
surselor disponibile în vederea finalizării programului multianual de investiții într-un termen cât
mai scurt. Luând în considerare și gradul de dependență al execuției lucrărilor de condițiile
climatice, există premisele realizării unor lucrări și în decursul anului 2020.
Luând la cunoştinţă Raportul de Specialitate al Administraţiei Domeniului Public şi
Dezvoltare Urbană Sector 6, este necesară modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr.
100/24.05.2018 în sensul modificării perioadei de implementare a programului pentru care se
utilizează finanțarea rambursabilă în sumă de 150 milioane lei.
Faţă de cele mai sus menţionate, supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al
Sectorului 6 proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliul Local Sector 6 nr.
100/24.05.2018 privind aprobarea garantării şi contractării unei/unor finanţări rambursabile
interne/externe în valoare de până la 150.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administraţia
Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea asigurării finanţării Programului
local multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada 2018 – 2020, conform Anexei.
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RAPORT DE SPECIALITATE
Sectorul 6 al Municipiului București dorește realizarea unui vast program de investiții în scopul
regenerării urbane a teritoriului aflat în administrarea sa. Conform domeniului de activitate, acesta se va
realiza prin intermediul Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, instituția
subordonată Consiliului Local Sector 6. În acest sens, în anul 2018, ADPDU Sector 6 a identificat
zonele prioritare de intervenție, fiind individualizate un număr de 19 obiective de investiții.
Pentru implementarea cu succes a proiectelor și pentru a nu afecta bugetul de cheltuieli pe
termen scurt și lung, atât al A.D.P.D.U. Sector 6, cât și al primăriei Sectorului 6, a fost necesară
contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 150.000.000 lei, de către
Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și garantată de Sectorul 6 al
Municipiului București.
Contractul de credit BCR nr. 201808220170/29.08.2018 a fost semnat în baza Hotărârii
Consiliului Local Sector 6 nr. 100/24.05.2018 și a Hotărârii Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor
Locale nr. 5376/08.08.2018, pentru suma de 69.900.000 lei, cu posibilitatea majorării până la
150.000.000 lei.
Ulterior, prin hotărârea CAIL nr. 5750 din 24.05.2019 a fost aprobată majorarea împrumutului
contractat de la BCR, cu suma de 66.850.000 lei, în vederea asigurării surselor de finanțare pentru
următoarele obiective de investiții, pentru care a fost elaborată și aprobată documentația tehnicoeconomică. De asemenea, în prezent se află în etapa de analiză și semnare în vederea depunerii la CAIL
documentația aferentă unei noi suplimentări a creditului, respectiv a garanției acordate de Sectorul 6, cu
suma de până la 11.728.000 lei, urmând a se contracta cât mai curând și ultima tranșă până la utilizarea
integrală a creditului. Astfel, având în vedere disponibilitatea la utilizare a surselor din credit în vederea
cofinanțării acestor obiective de investiții, precum și necesitatea încheierii contractelor de achiziție
publică, se intenționează angajarea integrală în anul 2019 a surselor disponibile în vederea finalizării
programului multianual de investiții într-un termen cât mai scurt. Luând în considerare și gradul de
dependență al execuției lucrărilor de condițiile climatice, există premisele realizării unor lucrări și în
decursul anului 2020.
Față de cele menționate mai sus, înaintăm spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local Sector 6
proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 100/24.05.2018 privind aprobarea garantarii si
contractarii unei/unor finantari rambursabile interne/externe in valoare de pana la 150.000.000 lei, ce va
fi contractată de către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea
asigurării finanțării Programului local multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada 2018
– 2020, conform Anexei.
DIRECTOR GENERAL,
CRISTIAN TUDOR

