
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                    PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                                                                       
S.T. 135/18.02.2020 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile externe în baza garanțiilor proprii, 
în valoare de până la 47.000.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până 

 la 25 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării 
 și/sau cofinanțării cheltuielilor aferente proiectelor de eficiență energetică 

 (reabilitare termică a blocurilor de locuințe și a clădirilor publice) și asistență  
socială de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București 

 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 242/18.02.2020 întocmit de către Direcţia 
Generală Economică şi Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6; 

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 și 5 a Consiliului Local Sector 6;  
  În conformitate cu prevederile: 

- art. 20 alin. (l) lit. f) și g) şi art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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 împrumuturilor 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. 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; 
Oferta indicativă transmisă de reprezentanții Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei 

în data de 14.02.2020, înregistrată sub nr. 6230/17.02.2020; 
 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare aferente proiectelor de eficiență 
energetică (reabilitare termică a blocurilor de locuințe și a clădirilor publice) și asistență socială de 
pe raza Sectorului 6 al Municipiului București; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. b), art. 166 alin. (2) lit. d) și                
art. 197 din O.U.G. nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă contractarea directă a unei/unor finanțări rambursabile externe de la 
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei în valoare totală de până la 47.000.000 euro                     
(sau echivalent în lei), în baza garanțiilor proprii, cu o maturitate de până la 25 ani, din care o 
perioadă de grație de până la 4 ani pentru fiecare tranșă trasă din finanțările rambursabile 
(împrumuturile) contractate și o perioadă de tragere de până la 6 ani, precum și termenii de 
referință ai acestor finanțări rambursabile externe (term sheet), comunicați de Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, atașați în copie după traducere certificată de un traducător 
autorizat, confom Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. Contractarea și garantarea finanțării/finanțărilor rambursabile prevăzute la art. 1 se 
face pentru finanțarea și/sau cofinanțarea proiectelor de eficiență energetică (reabilitare termică a 
blocurilor de locuințe si a clădirilor publice) și proiectelor de asistență socială de pe raza 
Sectorului 6 al Municipiului București, cuprinse în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 



Art. 3. (1) Garantarea împrumutului/împrumuturilor se face cu veniturile bugetului local 
al Sectorului 6 al Municipiului București și/sau cu o garanție asupra conturilor (bancare și/sau de 
trezorerie) ale Sectorului 6 al Municipiului București. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 6 al 
Municipiului București garantează fiecare împrumut/împrumuturi este egal cu obligațiile de plată 
a ratelor (capital), dobânzilor, a comisioanelor, cheltuielilor și costurilor (estimate) aferente 
împrumutului respectiv. 

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

Art. 4. (1) Se împuternicește (mandatează) Primarul Sectorului 6 al Municipiului 
București să negocieze, pentru și în numele Sectorului 6 al Municipiului București, termenii și 
condițiile finanțării externe rambursabile și să semneze fiecare împrumut/împrumuturile ce 
formează această finanțare externă rambursabilă, orice alte acte, documente, notificări sau cereri a 
căror semnare poate deveni necesară în legătură cu încheierea și punerea în executare a 
împrumutului/împrumuturilor distincte și a acordurilor de garantare aferente și orice alte 
documente necesare implementării cu succes a obiectivelor de investiții publice locale. 

(2) Se împuternicește (mandatează) Primarul Sectorului 6 al Municipiului București să 
negocieze și să semneze, pentru și în numele Sectorului 6 al Municipiului București, acordurile de 
garantare distincte ce se vor semna în legătură cu fiecare împrumut/împrumuturi, toate 
documentele necesare obținerii autorizărilor de la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale 
pentru fiecare împrumut/împrumuturi și acord/acorduri de garantare 
corespunzător/corespunzătoare și derulării împrumutului/împrumuturilor ce formează finanțarea 
rambursabilă externă.  

Art. 5. Din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București 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 neeligibile la finanțare din împrumutul menționat 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 împrumutului contractat/în valuta de contract; 
  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 împrumutului; 
  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) Primarul Sectorului 6 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 General al Sectorului 6. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       AVIZEAZĂ, 
pentru legalitate conf. Art.243 alin.(1) lit.a) 

                                                                                                   din O.U.G. nr.57/2019 
             Secretarul General al Sectorului 6, 
          
 

            Demirel Spiridon 
Nr.: 
Data: 



 
                                                                                                        Anexa nr. 1 

 la H.C.L. Sector 6 .........../..02.2020 
 

Traducere autorizata oferta indicativa BCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

 

Interesul major al Primăriei în demararea și implementarea cu succes a tuturor 
proiectelor de investiții de interes public local, atât cu finanțare internă/externă rambursabilă 
și/sau cu finanțare internă/externă nerambursabilă, are drept scop asigurarea unor avantaje 
populației Sectorului 6 al Municipiului București. 

Programul de reabilitare termică a blocurilor de locuințe rămâne unul dintre principalele 
priorități pe care autoritatea locală a Sectorului 6 și le-a propus a le realiza în următoarea 
perioadă. Principalele obiective ale programului sunt: creșterea performanțelor energetice a 
clădirilor, reducerea facturilor de energie termică, îmbunătățirea condițiilor de viață pentru părți 
importante din populație, îmbunătățirea aspectului estetic al clădirilor, diminuarea efectelor 
schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea independenței 
energetice prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic 
pentru încălzire, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localităților. 

Totodată, s-a considerat oportună și demararea unor proiecte mai ample de natură 
socială, respectiv construirea unui bloc de locuințe sociale și a unei bănci de alimente (care va 
conține și o cantină socială). Aceste proiecte vizează îmbunătățirea condițiilor de trai pentru toți 
locuitorii Sectorului 6, permițând persoanelor cu un venit redus să acceseze o locuință adecvată 
la un preț accesibil, iar grupurilor vulnerabile ale populației, cum ar fi vârstnicii sau părinții 
singuri să aibă acces la servicii și alimente de bază. 

Considerând valoarea totală de investiție estimată de apoximativ 168 milioane euro și 
coroborat cu bonitatea Sectorului 6 al Municipiului București, încă de la începutul anului 2019 
reprezentanții municipalității au întreprins demersuri în vederea atragerii surselor necesare la 
costuri avantajoase de la instituții financiare internaționale, precum Banca de Dezvoltare a 
Consiliului Europei (BCE).   

Astfel, în data de 07 octombrie 2019 a fost obținută oferta indicativă din partea BCE, 
actualizată ulterior în data de 14.02.2020, prin care banca își manifestă disponibilitatea 
acordării unui împrumut de 47.000.000 Euro, în vederea implementării în perioada               
2020 – 2025, a unui proiect vast de investiții în servicii publice, cu următoarele componente:  

 C1 - Măsuri de eficiență energetică pentru clădirile rezidențiale și unitățile de 
învățământ public – împrumut alocat de până la 37 milioane euro; 

 C2 - Locuințe sociale – împrumut BCE de până la 7 milioane euro; 
 C3 - Asistență socială (construirea unei bănci de alimente și a unei cantine sociale) – 

împrumut BCE de până la 3 milioane euro. 
Luând la cunoștință Raportul de specialitate nr. 242/18.02.2020 întocmit de către 

Direcţia Generală Economică, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local, proiectul de 
hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile externe în baza 
garanțiilor proprii, în valoare de până la 47.000.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o 
perioadă de până la 25 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării 
finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor aferente proiectelor de eficiență energetică (reabilitare 
termică a blocurilor de locuințe și a clădirilor publice) și asistență socială de pe raza      
Sectorului 6 al Municipiului București.  

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  email: prim6@primarie6.ro 

facebook.com/PrimariaSectorului6 
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NR. 242/18.02.2020 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile externe în 
baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 47.000.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o 

perioadă de până la 25 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării 
finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor aferente proiectelor de eficiență energetică (reabilitare 

termică a blocurilor de locuințe și a clădirilor publice) și asistență socială de pe raza Sectorului 6 
al Municipiului București 

 

Sectorul 6 al Municipiului București a finalizat cu succes un program important de 
reabilitare a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București, 
utilizând în implementarea acestuia, atât surse de la bugetul local, cât și o finanțare externă 
rambursabilă contractată de la Banca Europeană de Investiții (BEI). Astfel, a reușit să 
dezvolte primul program de eficiență energetică din România.  

În continuarea acestui program, Sectorul 6 al Municipiului București și-a propus ca 
principal obiectiv de investiții, realizarea proiectelor de eficiență energetică pentru un număr 
cât mai mare de blocuri de locuințe, dar, totodată, și a clădirilor publice de pe raza 
Sectorului 6 al Municipiului București.  

Totodata, s-a considerat oportună și demararea unor proiecte mai ample de natură 
socială, respectiv construirea unui bloc de locuințe sociale și a unei bănci de alimente (care 
va conține și o cantină socială). Aceste proiecte vizează îmbunătățirea condițiilor de trai 
pentru toți locuitorii Sectorului 6, permițând persoanelor cu un venit redus să acceseze o 
locuință adecvată la un preț accesibil, iar grupurilor vulnerabile ale populației, cum ar fi 
vârstnicii sau părinții singuri să aibă acces la servicii și alimente de bază. 

Având în vedere cele de mai sus, se impune o utilizare cât mai mare a resurselor 
proprii pentru realizarea investițiilor, iar aceasta se poate realiza prin doua căi: creșterea 
veniturilor proprii și / sau reducerea cheltuielilor cu datoria publică prin refinanțarea 
împrumuturilor în derulare. 

Creșterea veniturilor la bugetul local este deja un prerogativ asumat, dar insuficient 
pentru asigurarea derulării programelor de investiții ce se doresc a fi implementate la nivel 
local. Astfel, pentru implementarea cu succes a proiectelor de investiții și pentru a nu afecta 
bugetul de cheltuieli al primăriei pe termen scurt și lung, va fi necesara contractarea unei 
finanțări rambursabile interne/ externe în vederea asigurării fluxului de lichidități financiare. 

Având în vedere bonitatea Sectorului 6 al Municipiului București, încă de la 
începutul anului 2019 reprezentanții municipalității au întreprins demersuri în vederea 
atragerii surselor necesare la costuri avantajoase de la instituții financiare internaționale, 
precum Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BCE).   

În urma mai multor întâlniri din București (4 aprilie, 16 mai și 3 iulie 2019), în data 
de 13.09.2019 a fost înaintat către reprezentanții BCE un prim set de informații preliminare 
în vederea demarării unui parteneriat de finanțare a proiectelor care răspund nevoilor 
importante din domenii precum eficiență energetică și asistență socială. 

Astfel, în data de 07 octombrie 2019 a fost obtinuță oferta indicativă din partea BCE, 
actualizată ulterior în data de 14.02.2020, prin care banca își manifestă disponibilitatea 
acordării unui împrumut de 47.000.000 Euro, în vederea implementării în perioada 2020 – 
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2025, a unui proiect vast de investiții în servicii publice, în următoarele sectoare de acțiune 
ale BCE “Protecția Mediului Înconjurător”, “Locuințe Sociale pentru persoanele cu venit 
redus” și “Suport pentru refugiați, imigranți, persoane strămutate precum și pentru alte 
grupuri vulenerabile”.  

Proiectul a fost divizat în trei componente după cum urmează: 

 C1 - Măsuri de eficiență energetică pentru clădirile rezidențiale și unitățile 
de învățământ public – pentru finanțarea investițiilor care vizează îmbunătățirea eficienței 
energetice pentru clădirile rezidențiale (105 clădiri rezidențiale, reprezentând 10 406 unități 
cu o suprafață totală desfășurata de aproximativ 928 000 m²) și pentru unitățile de 
învățământ public (școli și grădinițe, cu o suprafață totală desfășurată de aproximativ 49 600 
m²) prin intermediul lucrărilor de reabilitare termică și construcția și echiparea a opt Clădiri 
cu Consum de Energie aproape Zero (NZEB), respectiv, facilități after-school și grădinițe, o 
suprafață desfășurată totală de aproximativ 21 000 m².    

 C2 - Locuințe sociale – ce presupune construcția unui bloc de locuințe sociale, 
cu un număr de 246 apartamente cu una, doua, trei sau patru camere, reprezentând o arie 
desfășurată totală de aproape 15 000 m². 

 Clădirea va avea de la șase până la șapte nivele (Demisol + Parter + patru etaje, 
și un etaj extra opțional) și va fi divizată în patru secțiuni (scări), dupa cum urmează: (A) 70 
unități având de la o cameră până la patru camere; (B) 82 unități având de la o cameră până 
la trei camere; (C) 44 unități având de la o cameră până la două camere; și (D) 50 unități 
având de la o camera până la trei camere.  

 C3 - Asistență socială – ce implică construirea și echiparea unui complex de 
clădiri reprezentând o suprafață desfășurată totală de aproape 2 500 m², pentru găzduirea 
băncii publice locale de alimente și a cantinei sociale, pentru a oferi acces la alimente de 
bază pentru segmente vulnerabile ale populației Sectorului 6. 

Valoarea totală de investiție estimată pentru întregul proiect este de 793.867.009 lei 
(TVA inclus), distribuită între componentele proiectului astfel: 
 

RON EUR Indicatori tehnico-economici 

C1 – Clădiri rezidențiale 509.975.692 107.760.315 HCL 259/2019 

C1 – Clădiri publice 
(reabilitare + construcții noi 
NZEB) 

218.997.634 46.275.253 

Pe baza HCL-urilor de 
aprobare a indicatorilor 

tehnico-economici actualizati 
in anul 2019 

C1 – Valori estimate pentru 
reabilitarea a 2 unități de 
învățământ 

7.922.421 1.674.046 N.A 

C2 - Bloc de locuințe sociale 41.503.063 8.769.797 HCL 82/2018 

C3 – Banca de alimente și 
cantină, estimat 

15.468.199 3.268.505 N.A 

TOTAL 793.867.009 167.747.915  

Nota: Curs de schimb utilizat: 1 Euro = 4.7325 

N.A = Informație indisponibilă la data prezentului referat 

 

 

In acest context, finanțarea de până la 47.000.000 euro de la BCE va fi distribuita 
astfel: 

 

Finantare BCE 

EUR 

C1 – Clădiri rezidențiale 20.500.000 



 
 

 

C1 – Clădiri publice (reabilitare + 
construcții noi NZEB) 

17.000.000 

C2 - Bloc de locuințe sociale 7.000.000 

C3 – Banca de alimente și cantină 2.500.000 

TOTAL 47.000.000 

Astfel, contractarea unei finanțări de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei 
(BCE) reprezintă soluția optimă de asigurare imediată a resurselor ținând cont de importanța 
Programului de reabilitare termică a blocurilor de locuințe și clădirilor publice, precum și a 
proiectelor sociale incluse în cadrul programului de investiții al Sectorului 6 al Municipiului 
București. 

Avantajele finanțărilor BCE sunt reprezentate de: 

• costuri avantajoase; 

• perioade de creditare superioare finanțărilor interne (până la 25 ani); 

• obținerea unei perioade de tragere de până la 6 ani; 

• obținerea unei perioade de grație; 

• relația cu un partener extern care se bucură de o reputație internațională la cel mai 
înalt nivel. 

Precizăm că pentru finanțarea obiectivelor de investiții mai sus menționate există mai 
multe surse legal constituite, iar acestea nu au ca scop dublarea finanțării obiectivelor de 
investiții, suma totală împrumutată nedepășind valoarea totală a obiectivelor de investiții. 

Având în vedere aspectele mentionațe anterior, considerăm oportună contractarea unei 
finanțări externe rambursabile de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în sumă de 
până la 47.000.000 euro, cu respectarea limitelor de îndatorare aplicabile Sectorului 6 al 
Municipiului București. 

 

__________________ 

 

Doru Manolache 

Director General 

Direcția Generală Economică 


