
MUNICIPIUL BUCUREŞTI         PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6        
S.T. 281/26.05.2020                

 
HOTĂRÂRE 

privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/ 29.09.2016  

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii                          
nr. 3371/26.05.2020 şi Referatul de  aprobare al Primarului Sectorului 6; 

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a 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 României 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 Cartea 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 căreia a fost 
contractată suma de 15.292.633,27 euro (contract FI no. 86.890/ 19.12.2016), respectiv 
suma de 22.003.168 euro (contract FI no. 87.419/ 22.06.2017) ; 

- Draftului de contract de credit transmis de reprezentanţii Băncii Europene de Investiţii 
înregistrat la Municipiul București – Sector 6 sub nr. 87.827/2016-0952/11.12.2019 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; 

- Draftului de contract de credit transmis de reprezentanţii Băncii Europene de Investiţii 
înregistrat la Municipiul Bucuresti – Sector 6 sub nr. 92.149/2016-0952/03.04.2020 care 
menţionează că finanţarea în cuantum de până la 38.300.000 euro 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) (i) a fost contractată prin intermediul contractului de finanțare semnat între 
Banca Europeană de Investiții și Municipiul București – Sector 6 la data de 18.12.2019 
pentru o primă parte în sumă de până la 31.300.000 euro și (ii) cea de a doua parte de 
finanţare în cuantum de până la 7.000.000 euro se va contracta prin acest proiect de 
contract înregistrat la Municipiul Bucureşti – Sectorul 6 sub nr. 2282/08.04.2020; 

 



- 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. 324/12.12.2019 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. 57/15.04.2020 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 
Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 88/08.05.2018 privind aprobarea proiectului 
"Sector 6 - Eficiență Energetică pentru clădiri publice (Sector 6 – Eficiență energetică 
pentru clădiri publice (District 6 – Energy Efficiency for Public Buildings – D6 EEPB)” 
și a cheltuielilor legate de proiect; 

 



 

- Art. 33^1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34 din 26 martie 2020 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind 
regimul stării de asediu si regimul stării de urgență; 

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 
O.U.G. nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completarile 
ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 

Art. 1. Anexa nr. 4 numită „Centralizator obiective de investiții – clădiri rezidențiale 
(blocuri de locuințe) prevăzută la Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6                      
nr. 191/ 29.09.2016, cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiește cu  Anexa  la 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6                        
nr. 191/ 29.09.2016, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate. 

Art. 3. (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,                                                        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:   
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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, cât şi prin reducerea costurilor 
de întreţinere. De asemenea, Sectorul 6 are în derulare un program de Eficiență energetică             
co-finanțat de Banca Europeană de Investiții, destinat blocurilor de locuințe și clădirilor publice 
(proiectul D6EEPB Elena), cu aceleași obiective în scopul reducerii de CO2 și minimizării 
consumurilor energetice.  

Pe măsura implementării programului TRP2, respectiv a încheierii contractelor de lucrări 
aferente blocurilor de locuințe finanțate din împrumuturile BEI, au fost înregistrate următoarele 
economii: 

- 2.648.148,96 Euro, la data de 31.03.2020 - aferent împrumutului în suma de     
15.292.633,27 euro, tras integral la data prezentă; 

-  3.955.347,95 Euro - aferent împrumutului în suma de 22.003.168,00 euro, reprezentând 
suma din credit netrasă la data prezentei și autorizată la tragere conform                     
HCAIL nr. 6122/23.04.2020 integral pentru anul 2020. Acest împrumut, beneficiază de o perioadă 
de tragere de 36 luni de la data semnării contractului, respectiv până la data de 22.06.2020.  

Pentru economiile înregistrate în cadrul acestor contracte de finanțare, este necesară 
completarea Anexei nr. 4 la HCLS6 nr. 191/29.09.2016 în sensul extinderii listei centralizatoare 
aferentă obiectivelor de investiții finanțate din credit – clădiri rezidențiale, prin includerea a 4 noi 
blocuri de locuințe. 

Astfel, prin împrumuturile BEI în valoare totală de 75.600.000 Euro, din care suma de 
53.800.000 Euro este aferentă clădirilor rezidențiale (blocurilor de locuințe cuprinse atât în 
programul TRP 2, cât și în programul Eficiență Energetică), se vor finanța 99 de blocuri de locuințe 
cu o valoare totală de investiție de 466.295 mii lei (echivalent a 96,143 Euro, la un curs estimat               
1 Euro = 4,85 lei). 

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

 
 
 

PRIMAR 

Gabriel Mutu 

  

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Cabinet Primar 
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Nr. 3371/26.05.2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/ 29.09.2016 

 
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 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, cât şi prin reducerea costurilor de întreţinere. De 
asemenea, Sectorul 6 are in derulare un program de Eficiența energetică co-finanțat de Banca 
Europeană de Investiții, destinat blocurilor de locuinte și clădirilor publice (proiectul D6EEPB 
Elena), cu aceleași obiective în scopul reducerii de CO2 și minimizării consumurilor energetice.  

 Pe măsura implementării programului, respectiv a încheierii contractelor de lucrări aferente 
blocurilor de locuințe cuprinse în programul TRP2, finanțațe din împrumuturile BEI, au fost 
înregistrate următoarele economii: 

- 2.648.148,96 Euro, la data de 31.03.2020 - aferent imprumutului în suma de 15.292.633,27 
euro, tras integral la data prezentă; 

- 3.955.347,95 euro - aferent împrumutului în suma de 22.003.168,00 euro, reprezentând 
suma din credit netrasă la data prezentei și autorizată la tragere conform HCAIL nr. 6122/ 
23.04.2020 integral pentru anul 2020. Acest împrumut, beneficiază de o perioadă de tragere de 36 
luni de la data semnării contractului, respectiv până la data de 22.06.2020.  

 În aceste condiții, au fost demarate negocieri cu reprezentanții băncii în vederea includerii în 
programul TRP2 a unui număr total de 10 blocuri de locuințe cu o valoare de investiție de 47.216 
mii lei (echiv. a 9.735 mii Euro, la un curs estimat 1 Euro = 4,85 lei).  
 Din cele 10 blocuri, regăsite în lista de mai jos, 6 blocuri de locuințe (pozitiile 1-6 din 
tabelul de mai jos) au fost anterior agreate de către bancă pentru a fi incluse în program, fiind incluse 
și în HCL 191/2016, prin hotărârea consiliului de modificare nr. 57/ 15.04.2020 (pozițiile 74-79 din 
Anexa 2): 
 
Nr. 
crt 

Adresa blocuri Valoare investiție 
TVA inclus 
(mii RON) 

1 Bloc 12, Sc. A-B, Str. Baia De Aries, nr. 7 4,595.44 
2 Bloc A2, Prelungirea Ghencea, Nr. 8-10 4,978.21 
3 Bloc A12, Str. Segarcea, Nr. 3 5,198.83 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcția Generală Investiții 
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4 Bloc A14, Str. Segarcea, Nr. 2-4 5,107.44 
5 Bloc Z11, Str. Sandulesti, Nr. 1 3,226.12 
6 Bloc Z15, Aleea Sandulesti, Nr. 11 3,211.41 
7 Bloc 11, Bd. Uverturii, nr. 71-73 6,366.74 
8 Bloc 4, Bd. Iuliu Maniu, nr. 52-72 6,200.01 
9 Bloc 64, sc. 1-3, Str. Ghirlandei, nr. 1 4,138.56 

10 Bloc 45, sc. 1-3, Str. Ghirlandei, nr. 7 4,193.38 
TOTAL (mii RON) 47,216.16 

 
Având în vedere următoarele aspecte: 

- se păstrează destinația utilizării finanțărilor BEI,  
- economiile înregistrate în suma totala de 6,603,496,91 Euro, în cadrul contractelor de credit 

semnate cu Banca Europeana de Investitii nr. FI No. 86.890/ 20.12.2016 și nr. FI No. 
87.419/22.06.2017,  

considerăm necesară completarea Anexei nr. 4 la HCLS6 nr. 191/29.09.2016 în sensul extinderii 
listei centralizatoare aferentă obiectivelor de investiții finanțate din credit – clădiri rezidențiale prin 
includerea a 4 noi blocuri de locuințe.  
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL 

Iulian GHEORGHE 


