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MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                 PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                              
S.T. 874/24.10.2019                                                                                     
                                                                                                               
                                                                       
                                             
                                                                  HOTĂRÂRE 
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 147 blocuri de 

locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 
 

 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7102/24.10.2019 al Direcţiei Generale 
Investiţii şi Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6; 
 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local 
Sector 6; 
 În conformitate cu prevederile: 
-  Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi        
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
- Hotărârii Consiliului Local nr. 251 din 10.11.2016 privind aprobarea programului local 
multianual de investiţii în scopul reducerii consumului de energie şi a emisiei de CO2 pentru 
blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, modificată și completată de 
Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 117 din 27.04.2017; 
 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și ale art. 166 alin. (2) lit. k) din        
Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 Consiliul Local Sector 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se actualizeaza indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 147 
blocuri de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, conform Anexei, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală 
Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor.  

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
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:  
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REFERAT DE APROBARE 

 
 
 
 

Programul de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe rămâne unul dintre 
principalele priorităţi pe care autoritatea locală a Sectorului 6 şi le-a propus a le 
realiza în următoarea perioadă.  

Principalele obiective ale programului sunt: creşterea performanţelor 
energetice a clădirilor, reducerea facturilor de energie termică, îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă pentru părţi importante din populaţie, 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 nr. 7102/24.10.2019, întocmit de către 
Direcţia Generală Investiţii și în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) și 
cele ale alin. (4) lit. d)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, propun spre dezbatere şi aprobare 
Consiliului Local Sector 6, proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru reabilitarea termica a 147 blocuri de locuințe din 
Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti. 

 
 

 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
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Direcția Generală Investiții 

 
 
Nr. 7102/24.10.2019 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
reabilitarea termică a 147 blocuri de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 

 
Programul de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe rămâne unul dintre principalele 

priorităţi pe care autoritatea locală a Sectorului 6 şi le-a propus a le realiza.  

Ordonanţa de Urgenţă nr. 18/2009 modificată şi completată cu O.U.G. nr. 63/2012, 
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. 

Principalele obiective ale programului sunt: creşterea performanţelor energetice a 
clădirilor, reducerea facturilor de energie termică, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru părţi 
importante din populaţie, 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.   

Fata de cele mentionate mai sus, supunem Consiliului Local Sector 6 proiectul de 
hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 147 
blocuri de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti. 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 
Iulian Gheorghe 

 


