
MUNICIPIUL BUCUREŞTI         PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6       AVIZEAZĂ 
S.T. 1052/11.12.2019               pentru legalitate 

               Secretarul General al Sectorului 6, 
         Demirel Spiridon 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6  

nr. 191/29.09.2016  
 

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii inregistrat cu nr. 
8303/10.12.2019 şi Referatul de aprobare a Primarului Sectorului 6; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 
În conformitate cu prevederile: 

- Art. 20 alin. (l), lit. f) şi 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; 

- 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 României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu 
modificările şi completarile ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului Romaniei nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea 
Comisiei de autorizare a finanţărilor rambursabile locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 29 alin. (1) lit. f) din Legea achiziţiilor publice nr. 98/2016; 
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi 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; 
- Ofertei indicative pentru suma de 60.000.000 euro, transmisă de reprezentanţii Băncii Europene 

de Investiţii înregistrată sub nr. 32675/18.08.2016. În baza ofertei indicative au fost încheiate 
între Banca Europeană de Investiții și Municipiul București – Sectorul 6 Contractul de Finanţare 
FI no. 86.890/19.12.2016 prin care a fost acordată Municipiului Bucureşti - Sectorul 6 o 
finanţare în cuantum de până la 15.292.633,27 euro şi Contractul de Finanţare FI no. 87. 
419/22.06.2017 prin care a fost acordată Municipiului Bucureşti - Sectorul 6 o finanţare în 
cuantum de până la 22.003.168 euro (o finanțare totală în valoare de până la 37.295.801,27 Euro 
(treizecișișapte de milioane două sute nouăzecișicinci de mii opt sute unu virgulă douăzecișișapte 
de euro). 

- Draftului de contract de finanţare transmis de reprezentanţii Băncii Europene de Investiţii 
înregistrat la Municipiul București – Sectorul 6 sub nr. 87827/2016-0952/11.12.2019 care 
menţionează (i) că se are în vedere acordarea unei finanţări în cuantum de până la 38.300.000 
euro prin intermediul mai multor contracte de finanţare pentru implementarea măsurilor de 
eficienţă energetică la blocurile de locuinţe şi la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului 
Bucureşti, inclusiv, fără limitare construirea unor clădiri noi (NZEB) și (ii) că o primă parte de 
finanţare în cuantum de până la 31.300.000 euro se va contracta prin acest proiect de contract 
înregistrat la Municipiul Bucureşti – Sectorul 6 sub nr. 47677/12.12.2019; 

 



- Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării 
unei/unor finanţări externe în baza garanţiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro, sau 
echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani şi perioadă de graţie de până la 4 ani, în 
vederea asigurării finanţării şi/sau cofinanţării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a 
blocurilor de locuinţe, precum şi a clădirilor publice; 

- Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 251/10.11.2016 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; 

- Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 118/27.04.2017 privind modificarea şi 
completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea 
contractării unei/unor finanţări externe în baza garanţiilor proprii, în valoare de până la 
60.000.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani şi perioadă de 
graţie de până la 4 ani, în vederea asigurării finanţării şi/sau cofinanţării cheltuielilor pentru 
reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe, precum şi a clădirilor publice; 

- Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 113/18.04.2019 privind modificarea Anexei nr. 2 
la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării 
unei/unor finanţări externe în baza garanţiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau 
echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani şi perioadă de graţie de până la 4 ani, în 
vederea asigurării finanţării şi/sau cofinanţării măsurilor de eficienţă energetică ce se vor 
implementa la blocurile de locuinţe şi la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului 
Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 211/27.08.2019 privind modificarea şi 
completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea 
contractării unei/unor finanţări externe în baza garanţiilor proprii, în valoare de până la 
60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani şi perioadă de 
graţie de până la 4 ani, în vederea asigurării finanţării şi/sau cofinanţării măsurilor de eficienţă 
energetică ce se vor implementa la blocurile de locuinţe şi la clădirile publice din Sectorul 6 al 
Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 88/08.05.2018 privind aprobarea proiectului 
„Sector 6 – Eficiență energetică pentru clădiri publice (District 6 – Energy Efficiency for Public 
Buildings – D6 EEPB)” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 112/18.04.2019 privind modificarea Hotararii 
Consiliului Local Sector 6 nr. 88/08.05.2018 privind aprobarea proiectului "Sector 6 - Eficienta 
Energetica pentru cladiri publice (Sector 6 – Eficiență energetică pentru clădiri publice (District 
6 – Energy Efficiency for Public Buildings – D6 EEPB)” și a cheltuielilor legate de proiect.  

- 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 investiţiilor 
publice de interes local, ale căror documentaţii tehnico-economice au fost aprobate prin Hotărâri ale 
Consiliului Local al Sectorului 6; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. b), art. 166 alin. (2) lit. d) și art. 197 din OUG 
nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

Consiliul Local Sector 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 

Art. 1. Articolul 1 al H.C.L. Sector 6 nr. 191/29.09.2016, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Se aprobă contractarea directă a unor finanțări rambursabile externe de la Banca Europeană 
de Investiții în valoare totală de până la 75.600.000 euro (sau echivalent în lei), în baza garanțiilor 
proprii, cu o maturitate de până la 22 ani, din care perioadă de grație de până la 4 ani, pentru fiecare 
tranșă trasă din finanțările rambursabile (împrumuturile) contractate. Se aprobă contractarea 
finanțării rambursabile externe în sumă de până la 37.295.801,27 Euro (treizecișișapte de milioane 



două sute nouăzecișicinci de mii opt sute unu virgulă douăzecișișapte de euro) potrivit termenilor de 
referință (term sheet) comunicați de Banca Europeană de Investiţii şi înregistrați la Municipiul 
Bucureşti - Sectorul 6 sub nr. 32675/18.08.2016 care sunt anexați sub forma unei traduceri în limba 
română certificată de un traducător autorizat ca Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre ce fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. Se aprobă contractarea finanțării rambursabile externe în sumă de 
până la 38.300.000 Euro (treizecișioptdemilioane trei sute de mii de euro) potrivit termenilor 
proiectului de contract de credit comunicat de Banca Europeană de Investiţii înregistrat la Municipiul 
Bucureşti - Sectorul 6 sub nr. 47677/12.12.2019 şi anexat sub forma unei traduceri în limba română 
certificată de un traducător autorizat ca Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.” 

Art. 2. Articolul 3 al H.C.L. Sector 6 nr. 191/29.09.2016, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Finanțările rambursabile externe aprobate prin prezenta hotărâre vor fi contractate de 
Municipiul București – Sectorul 6 sub forma mai multor împrumuturi (contracte de finanțare) distincte 
fără ca valoarea totală a finanţărilor rambursabile externe contractate în temeiul art. 1 din prezenta 
hotărâre să depăşească 75.600.000 euro. Valoarea fiecărui împrumut (contract de finanţare) distinct 
este stabilită la momentul negocierii şi încheierii respectivului împrumut (contract de finanţare) în 
conformitate şi cu autorizările primite din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale.” 

Art. 3. De la data adoptării prezentei hotărâri, se renumerotează Anexele la Hotărârea 
Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel: 

- Oferta indicativă din partea Băncii Europene de Investiţii înregistrată sub                 
nr. 32675/18.08.2016 în baza cărei au fost încheiate contractele de finanţare în cuantum de 
15.292.633,27 euro şi 22.003.168 euro – Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 6 nr. 191/29.09.2016 şi la 
prezenta hotărâre; 

- Draftul de contract de credit înregistrat sub nr. 47677/12.12.2019 - Anexa nr. 2 la H.C.L.             
Sector 6 nr. 191/29.09.2016 şi la prezenta hotărâre; 

- Anexa nr. 1 prevăzută la art. 2 alin (2) „Centralizator obiective de investiții – clădiri 
rezidențiale (blocuri de locuințe) din H.C.L. nr. 191/29.09.2016 - devine Anexa nr. 3 la H.C.L.                 
Sector 6 nr. 191/29.09.2016 şi la prezenta hotărâre; 

- Anexa nr. 2 prevăzută la art. 2 alin (3) „Centralizator obiective de investiții – clădiri publice” 
din H.C.L. Sector 6 nr. 191/29.09.2016 - devine Anexa nr. 4 la H.C.L. Sector 6 nr. 191/29.09.2016 şi 
la prezenta hotărâre. 

Art. 4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016, 
cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate. 

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Economică şi Direcţia Generală Investiţii 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 
grija Secretarului General al Sectorului 6. 

 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                      pentru legalitate                                   
                           Secretarul General al Sectorului 6, 
 
 
 
                                                     Demirel Spiridon 
 
 
 
 
Nr.:  
Data:   
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti a finalizat cu succes un program important de 
reabilitare a blocurilor de locuinţe de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, utilizând 
în implementarea acestuia, atât surse de la bugetul local, cât şi o finanţare externă rambursabilă 
contractată de la Banca Europeană de Investiţii. Astfel, a reuşit să dezvolte primul program de 
eficiență energetică din România.  

Având în vedere capabilităţile demonstrate până în prezent, precum şi colaborarea cu 
Banca Europeană de Investiţii, Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti a demarat și are în 
implementare un al doilea program de reabilitare termică care va aduce beneficii, atât prin 
reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor şi a clădirilor publice, cât şi 
prin reducerea costurilor de întreţinere. 

În baza ofertei indicative a Băncii Europene de Investiţii nr. 32675/18.08.2016 pentru 
un împrumut în suma de până la 60.000.000 euro și în conformitate cu prevederile Hotărârii 
Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 cu modificările și completările ulterioare, 
Sectorul 6 a contractat de la Banca Europeană de Investiţii împrumuturi în suma totală de 
37.295.801,27 euro, pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică la blocurile de 
locuințe din Sectorul 6, astfel: 

o Contract de credit nr. FI Nr. 86.890/20.12.2016 în suma de 15.292.633,27 euro, și  
o Contract de credit nr. FI Nr. 87.419/22.06.2017 în suma de 22.003.168,00 euro. 
Pentru diferența rămasă de contractat aferentă lucrărilor de creștere a eficienței 

energetice la clădirile publice, precum și pentru o listă suplimentară de blocuri de locuințe, 
reprezentanții băncii au transmis un draft al contractului de împrumut BEI, pentru suma de 
până la 38.300.000 euro.  

Având în vedere că se păstrează destinația utilizării finanțărilor Băncii Europene de 
Investiţii , observațiile de natură juridică primite în data 21.10.2019 și în data de 06.12.2019, de 
la consilierul juridic desemnat de Banca Europeană de Investiţii, luând la cunoştinţă Referatul 
de specialitate al Direcției Generale de Investiții, consider necesară modificarea și completarea 
Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016  în sensul introducerii Anexelor 
nr. 1 și nr. 2, ce reglementează termenii finanțărilor acordate de bancă. Totodată, se impune și 
renumerotarea anexelor existente, respectiv centralizatoarele obiectivelor de investiții finanțate 
din credit. 

Faţă de cele mai sus prezentate, supun spre aprobare proiectul de hotărâre mai sus 
menţionat.  

 
 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcția Generală Investiții 

Nr.  8303/10.12.2019 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/ 
29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări externe în baza garanţiilor proprii, 

în valoare de până la 75.600.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de 
ani şi perioadă de graţie de până la 4 ani, în vederea asigurării finanţării şi/sau cofinanţării 
măsurilor de eficienţă energetică ce se vor implementa la blocurile de locuinţe şi la clădirile 
publice din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare 

 
 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti a finalizat cu succes un program important de reabilitare a 
blocurilor de locuinţe de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, utilizând în implementarea 
acestuia, atât surse de la bugetul local, cât şi o finanţare externă rambursabilă contractată de la Banca 
Europeană de Investiţii (BEI). Astfel, a reuşit să dezvolte primul program de eficienţă energetică din 
România.  

În continuarea acestui program, Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti şi-a propus ca principal 
obiectiv de investiţii, realizarea proiectelor de eficienţă energetică pentru un număr cât mai mare de 
blocuri de locuinţe, dar, totodată, şi a clădirilor publice de pe raza Sectorului 6 al Municipiului 
Bucureşti.  

Având în vedere bonitatea Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, precum şi necesitatea 
structurării împrumutului astfel încât presiunea pe bugetul local în anii ce urmează să fie minimă, 
contractarea unei finanţări BEI reprezintă soluţia optimă de asigurare imediată a resurselor ţinând cont 
de importanţa Programului de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe şi clădirilor publice, în cadrul 
programului de investiţii al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. 

Având în vedere că, în urma solicitării de finanţare, Banca Europeană de Investiţii a înaintat 
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti o ofertă indicativă privind o finanţare externă rambursabilă în 
sumă totală de până la 60.000.000 Euro, acordată prin încheierea unui/unor contracte de finanţare, cu 
respectarea limitelor de îndatorare aplicabile Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, a fost aprobată 
Hotârarea Consiliului Local Sector 6 nr. 191 din 29.09.2016, modificată și completată prin Hotărârile 
Consiliului Local Sector 6 nr. 118/27.04.2017 și nr. 113/ 18.04.2019.  

În baza acestora au fost semnate contractele de împrumut pentru implementarea măsurilor de 
eficiență energetică la blocurile de locuințe din Sectorul 6, cuprinse în Anexa nr. 1 la Hotârarea 
Consiliului Local Sector 6 nr. 191/2016 cu modificările și completările ulterioare, astfel: 

o Contract de credit nr. FI Nr. 86.890/20.12.2016 în suma de 15.292.633,27 euro, și  
o Contract de credit nr. FI Nr. 87.419/22.06.2017 în suma de 22.003.168,00 euro. 
Diferența rămasă de contractat în sumă de până la 22.704.198,73 euro era destinată asigurării 

surselor de finanțare necesare proiectului Sector 6 – Eficiență energetică pentru clădiri publice (District 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcția Generală Investiții 

6 – Energy Efficiency for Public Buildings) - D6EEPB ce beneficiază de finanțare nerambursabilă 
ELENA, aferent clădirilor publice individualizate în Anexa nr. 2 la HCL 191/2016 cu modificările și 

completările ulterioare. Având în vedere valoarea acestui proiect, de aproximativ 46,9 mil euro, precum 
și finanțarea Băncii Europene de Investiţii (BEI) ce poate fi asigurată în vederea cofinanțării, în sumă 
de până la 21,8 mil euro, Banca a transmis un draft pentru un nou contract de împrumut. Prin acesta, se 
acordă Sectorului 6 al Municipiului București un împrumut de până la 38.300.000 euro, pentru 
realizarea măsurilor de eficiență energetică la clădirile publice cuprinse în proiectul D6EEPB, precum 
și pentru un număr suplimentar de blocuri de locuințe. 

Având în vedere următoarele aspecte: 
- se păstrează destinația utilizării finanțărilor Băncii Europene de Investiţii (BEI),  
- observațiile de natură juridică primite în data 21.10.2019 și în data de 06.12.2019, de la consilierul 

juridic desemnat de Banca Europeană de Investiţii (BEI), 
- luând la cunoştinţă Referatul de specialitate al Direcției Generale de Investiții  
considerăm necesară modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6  nr. 
191/29.09.2016 în sensul introducerii anexelor nr.1 și nr. 2, ce reglementează termenii finantărilor 
acrodate de banca. Totodată, se impune și renumerotarea anexelor existente, respectiv centralizatoarele 
obiectivelor de investiții finanțate din credit. 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL 
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