
 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                       PROIECT   
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                  
S.T. 646/21.08.2019                                                                                                              
 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea garantării și contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până 

la 13.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administrația Școlilor Sector 6 în vederea 
asigurării finanțării obiectivelor de investiții de interes local 

 
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 13952 din data de 19.08.2019 al 
Administrației Școlilor Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6; 

Văzând Avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Sector 6; 
Ținând seama de prevederile Legii nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările 

și completările ulterioare, de prevederile art. 20 alin. (1) lit. g) și art. 61 alin. (1) din                      
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București              
nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuțiilor 
privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a 
rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și ale Hotărârii 
Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către 
consiliile locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și 
externe pentru investiții; 

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind 
datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV 
din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea 
Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Potrivit prevederilor art. 29 alin (1) lit (f) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice,                     
cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Luând în considerare prevederile art. 9 pct 8. din Carta Europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la 
contracte sau convenții și de prevederile Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare; 

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor 
publice de interes local; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. b), coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. d) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Consiliul Local Sector 6 
      

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. Se aprobă garantarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului 
București a unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 13.000.000 lei, cu o maturitate 
de 10 ani. 

Art. 2. Se aprobă contractarea finanțării rambursabile interne prevăzute la Art. 1 de către 
Administrația Școlilor Sector 6, pentru finanțarea obiectivelor de investiții de interes local, 
conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă graficul de rambursare propus de către Administrația Școlilor Sector 6 
conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 



Art. 4.  Se împuternicește d-na Daniela Eugenia Dumitru, în calitate de Director Executiv 
al Administrației Școlilor Sector 6 să negocieze și să semneze, în numele și pentru Administrația 
Școlilor Sector 6, contractul/contractele de împrumut intern, acordul/acordurile de garantare, 
precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte 
acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu 
obținerea autorizării, încheierea și punerea în executare a contractului/contractelor de împrumut 
intern. 
            Art. 5.  Din bugetul local al Administrației Școlilor Sector 6 se asigură integral plata: 

  a) serviciului anual al datoriei publice locale; 
  b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local; 

              c) alte cheltuieli ocazionate cu finanțarea rambursabilă menționată la Art. 1. 
Art. 6.  (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal 

de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 6 al Municipiului București 
următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări 
și/sau completări ale acesteia; 

b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valută de contract, contractată de 
Adminsitrația Școlilor Sector 6 și garantată de Sectorul 6 al Municipiului București; 

c) gradul de îndatorare al Sectorului 6 al Municipiului București; 
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a 

perioadei de rambursare a finanțării rambursabile; 
e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile; 
f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă. 

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru 
trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege. 

Art. 7. (1) Garantarea împrumutului se va face din veniturile bugetului local al              
Sectorului 6 al Municipiului București. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 6 al Municipiului 
București va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor și a 
comisioanelor și a altor cheltuieli ocazionate și/sau referitoare la acest împrumut/împrumuturi, 
aferent anului respectiv. 

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului 
României și va fi plătit din bugetul local și/sau din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei 
publice locale. 

(3) Se împuternicește Primarul Sectorului 6 al Municipiului București să semneze în 
numele și pentru Sectorul 6 al Municipiului București contractul/contractele de împrumut intern, 
acordul/acordurile de garantare a împrumutului și să semneze în numele Sectorului 6 al 
Municipiului București toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării 
rambursabile interne. 

Art. 8. (1) Primarul Sectorului 6, Directorul Executiv al Administrației Școlilor Sector 6, 
Direcția Generală Economică și Direcția Generală Investiții vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei, conform competențelor. 
            (2)   Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, 
prin grija Secretarului Sectorului 6.  
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        AVIZEAZĂ 
                                                          pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
                                                                                                    din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                                       SECRETARUL SECTORULUI 6, 

 

                                                                                                         Demirel Spiridon 

Nr.: 
Data: 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 
 
 În baza prevederilor Legii nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările și 
completările ulterioare, a prevederilor art. 20 alin. (1) lit. g) și art. 61 alin. (1) din Legea           
nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a 
prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind 
aprobarea exercitării de către consiliile locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea 
bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare 
și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului 
General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile 
locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe 
pentru investiții, a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria 
publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din 
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 
ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei 
de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 29 
alin (1) lit (f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările 
ulterioare, se impune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea garantării și 
contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 13.000.000 lei, ce va fi 
contractată de către Administrația Școlilor Sector 6 în vederea asigurării finanțării obiectivelor 
de investiții de interes local pentru modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială       
nr. 169 din Str. Pașcani nr. 2, Sector 6, București, respectiv consolidarea și modernizarea unității 
de învățământ Școala Gimnazială ,,Sfânta Treime” din Aleea Ghirlandei nr. 7, Sector 6, 
București. 
 Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 13952 din data de 19.08.2019 al Directorului 
Executiv al Administraţiei Şcolilor Sector 6 și luând în considerare prevederile art. 139 alin. (3) 
lit. b), coroborat cu art. 166 alin. (2), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, propun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al               
Sectorului 6, proiectul de hotărâre alăturat. 
 
 

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 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

 

 

 



  
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR 

 

Splaiul Independenţei Nr. 315-317, Sector 6, Bucureşti tel. 021/430.51.42-43, fax 021/430.51.44 

Cod operator bază date Nr. 5124/2007 
 

 

Nr.13952/19.08.2019 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 Având în vedere prevederile Legii Nr.1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale cu modificările 

și completările ulterioare, a prevederilor art. 20 alin. (1), lit. g) și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prevederile 

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr 30/2003 privind aprobarea exercitării 

de către consiliile locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a 

împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea 

contului de încheiere a exercițiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

București nr.313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale Sectoarelor 1-6 a 

atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții, prevederile 

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și 

completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii 

Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 29 alin (1) lit (f) din Legea 

achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se impune inițierea unui 

proiect de hotărâre privind aprobarea garantării și contractării unei finanțări rambursabile interne 

în valoare de până la 13.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administrația Școlilor Sector 6 

în vederea asigurării finanțării obiectivelor de investiții de interes local pentru modernizarea 

unității de învățământ Școala Gimnazială Nr.169 din Str.Pașcani, Nr.2, Sector 6, București, 
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respectiv Consolidarea și modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială ,,Sfânta Treime” 

din Aleea Ghirlandei, Nr.7, Sector 6, București. 

 Nivelul de educație este un factor cheie al dezvoltării comunității deoarece determină în 

mare măsură activitatea economică și productivitatea, creând premisele pe termen lung pentru 

existența unui nivel general mai ridicat de trai și de calitate a vieții. 

 Realizarea investițiilor în educație reprezintă un obiectiv prioritar al administrației publice 

locale, iar una dintre modalitățile de creștere a calității nivelului de educație, ca parte esențială în 

dezvoltarea umană este asigurarea funcționalității bazei materiale a unităților de învățământ.  

 Administrația Școlilor Sector 6, funcționează ca instituție publică de interes local cu 

personalitate juridică și asigură, în limita fondurilor bugetare aprobate: 

 funcționalitatea bazei materiale a unităților de învățământ, dezvoltarea și protejarea 

acesteia; 

 desfășurarea de activități și studii privind necesarul de construcții școlare, de 

investiții, reparații și modernizări la construcțiile existente; 

 întocmirea programului anual de achiziții publice, stabilirea, pe bază de analiză, a 

priorităților în realizarea obiectivelor de investiții și a lucrărilor de reparații, 

refaceri, modernizări, repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv și lucrare. 

 În acest context, unul dintre principalele obiective de investiții pentru perioada 2019-2020, 

asumat de Administrația Școlilor Sector 6 este consolidarea și modernizarea unităților de 

învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București în scopul 

asigurării condițiilor optime de desfășurare a activității educaționale.  

 Pentru implementarea cu succes a proiectelor de investiții și pentru a nu afecta bugetul de 

cheltuieli pe termen scurt și lung, atât al Administrației Școlilor Sector 6, cât și al Primăriei 

Sectorului 6, va fi necesară contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 
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13.000.000 lei, de către Administrația Școlilor Sector 6 și garantată de Sectorul 6 al Municipiului 

București. 

 

I. Baza legală pentru contractarea de împrumuturi bancare 

 Prevederile art. 29, lit.(f) din Legea achizițiilor publice Nr.98/2016; 

 Hotărârea Guvernului Romaniei Nr.9/2007, privind constituirea, componența și 

funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și 

completările ulterioare Legislația bancară în vigoare; 

 Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile 

ulterioare.       

                        Aceasta prevede că: 

 bugetele împrumuturilor interne se aprobă de către consiliile locale. 

 împrumuturile pe termen mediu sau lung se pot contracta pentru realizarea de 

investiții publice de interes local sau pentru refinanțarea unei datorii publice locale; 

 rambursarea împrumutului se poate face exclusiv din surse proprii, nu și din 

transferurile de la bugetul de stat. Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă 

obligații sau răspunderi ale Guvernului și acesta va fi plătit din bugetele locale și 

din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale. 

 O.U.G. Nr.64/2007 privind datoria publică, aprobată prin legea Nr.109/2008, cu 

modificările și completările ulterioare.      

   

              II. Avantajele oferite de utilizarea unui împrumut bancar intern 

 Asigurarea graficului de timp propus și accelerarea implementării proiectelor 

de investiții. Prin accesarea acestui tip de finanțare, proiectele vor fi implementate 
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de Sectorul 6 al Municipiului București prin Administrația Școlilor Sector 6 

respectând graficul de timp planificat, investițiile finalizate aducând beneficii mai 

devreme pentru comunitatea locală și permițând totodată o mai bună eșalonare în 

timp a cheltuielilor de capital. 

 Trageri și perioada de trageri. Perioada de trageri stabilită este de până la 2 ani, 

sumele de tras sunt stabilite de autoritatea contractantă în funcție de necesitățile 

proprii precum și de avizările Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale din 

cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Graficul de trageri este flexibil, acesta 

putând fi modificat prin intermediul unei adrese către banca finanțatoare și a 

avizului de la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul 

Ministerului Finanțelor Publice. 

 Costuri reduse. Costurile aferente finanțării se aplică doar sumelor aferente 

tragerilor efectiv realizate. Luând în considerare dificultățile de atragere a fondurilor 

de pe piața locală, vom putea redimensiona valoarea împrumutului sau chiar 

restructura. 

 Libertatea de stabilire a condițiilor împrumutului - definirea termenilor de 

structurare a împrumutului: plafonul necesar, calendarul de rambursare, în acord cu 

posibilitățile locale și, de ce nu, fiind posibilă corelarea nivelului dobânzii (marjei) 

cu calendarul de rambursare (în considerarea unui grafic de rambursare inegal). 

 

III. Necesitatea și oportunitatea achiziției 

 Administrația Școlilor Sector 6 a rulat un scenariu aferent contractării și garantării de către 

Sectorul 6 a facilității de împrumut în valoare de până la 13.000.000 lei.  
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 În urma acestuia s-a observat existenta premiselor certe de flexibilizare a lichidității 

financiare necesare a 2 proiecte prioritare unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 6 al Municipiului București. 

 Prin atragerea de surse noi de până la 13.000.000 lei se va asigura finanțarea următoarelor 

proiecte prioritare: 

o modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială Nr.169 din Str.Pașcani, 

Nr.2, Sector 6, București; 

o Consolidarea și modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială ,,Sfânta 

Treime” din Aleea Ghirlandei, Nr.7, Sector 6, București. 

 Luând în considerare prevederile art.139 alin.(3) lit.b) coroborat cu art.166, alin.(2), lit.d) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se supune 

aprobării Consiliului Local Sector 6 prezentul proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării 

unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 13.000.000 lei, de către Administrația 

Școlilor Sector 6 și garantării acesteia de către Sectorul 6 al Municipiului București, în vederea 

asigurării finanțării celor 2 proiecte prioritare detaliate mai sus. 

 În scopul de mai sus, prezentăm spre aprobare alăturatul proiect de hotărâre 

 

 

 

 

Administraţia Şcolilor Sector 6 

DIRECTOR EXECUTIV 

DUMITRU EUGENIA-DANIELA 

 



                                                                                                                    Anexa nr. 1  
la H.C.L. nr. …../…….2019 

 

 

Lista obiectivelor pentru care se solicită finanțare prin credit intern 

 
 
Nr. 
crt. 

Denumire obiectiv de investitii Valoare totala(lei) Finantare credit 
nou(lei) 

1 Modernizarea unității de 
învățământ Școala Gimnazială 
Nr. 169 din Str. Pașcani nr. 2, 
Sector 6, București 

6.504.178,00 
 

6.504.178,00 
 

2 Consolidarea și modernizarea 
unității de învățământ Școala 
Gimnazială ,,Sfânta Treime” din 
Aleea Ghirlandei nr. 7, Sector 6, 
București 

6.139.629,34 
 

6.139.629,34 
 

 Total 12.643.807,34 
 

12.643.807,34 
 

 

 

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

 


