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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                      
S.T. 249/29.04.2020                                                                            

 
                                                    
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii  
„Construire imobile cu destinaţia de Bancă de Alimente cu regim de înălţime 

P+1E, Cantină, Cabină poartă cu regim de înălţime parter” 
 
 
 

Văzând Raportul de specialitate nr. D/9022/29.04.2020 al Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Referatul de aprobare al 
Primarului Sectorului 6; 

Luând în considerare avizele Comisilor de specialitate nr. 1 și 5 ale 
Consiliului Local Sector 6;                

Având în vedere: 
- Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 11/31.01.2019 privind aprobarea 
Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al 
Municipiului București, pentru perioada  2019-2023;  
- H.C.L. Sector 6 nr. 91/18.06.2015 privind aprobarea demarării procedurii de 
înființare a structurii “Banca Locală de Alimente Sector 6”; 
- H.C.G.M.B. nr. 37/29.02.2016 privind aprobarea cooperării Consiliului Local 
Sector 6 prin Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 6 
cu Asociația Diaconia – Filiala Sector 6 în vederea implementării proiectului 
“Banca Locală de Alimente Sector 6”; 
- H.C.L. Sector 6 nr. 119/19.05.2016 privind aprobarea Acordului de Parteneriat 
ce se va încheia între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Sector 6 cu Asociația Diaconia – Filiala Sector 6 în vederea realizării în comun a 
proiectului “Banca Locală de Alimente Sector 6”; 
- Protocolul de Colaborare nr. D/23448/12.12.2016 încheiat între Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Asociația Diaconia 
– Filiala Sector 6 în vederea derulării proiectului “Banca Locală de Alimente 
Sector 6”; 
- H.C.L. Sector 6 nr. 203/30.08.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de 
Detaliu – Calea Giulești nr. 236, Sector 6, pentru construire imobile cu funcțiunea 
de bancă de alimente și cantină pe un teren în suprafața de 5.117 mp – suprafața 
măsurată de 5.079 mp, proprietate de stat; 
- H.C.L. Sector 6 nr. 54/02.04.2020 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 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; 
 



 
 
 
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Referatul cu nr. D/9016/29.04.2020 întocmit de Serviciul Administrativ; 

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum şi cele ale art. 166, 
alin. (2) lit. p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

Consiliul Local Sector 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 
”Construire imobile cu destinaţia de Bancă de Alimente cu regim de înălţime 
P+1E, Cantină, Cabină poartă cu regim de înălţime parter”, conform Anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 
competenţelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6. 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                    AVIZEAZĂ 
                                                              pentru legalitate conf. art. 243 alin (1) lit. a)  
                                                                                 din O.U.G. nr. 57/2019                                  
                                                                   Secretarul  General al Sectorului 6,  
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 
  Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr.91/18.06.2015 privind aprobarea demarării procedurii de înfiinţare a 
structurii “Banca Locală de Alimente Sector 6”; 

- H.C.G.M.B. nr.37/29.02.2016 privind aprobarea cooperării Consiliului Local Sector 6 
prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 cu Asociaţia 
Diaconia – Filiala Sector 6 în vederea implementării proiectului “Banca Locală de 
Alimente Sector 6”; 

- H.C.L. Sector 6 nr.119/19.05.2016 privind aprobarea Acordului de Parteneriat ce se va 
încheia între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Proteţia Copilului Sector 6 cu 
Asociaţia Diaconia – Filiala Sector 6 în vederea realizării în comun a proiectului “Banca 
Locală de Alimente Sector 6”; 

- Protocolul de Colaborare nr.D/23448/12.12.2016 încheiat între Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Asociaţia Diaconia – Filiala Sector 6 
în vederea derulării proiectului “Banca Locală de Alimente Sector 6”; 

- H.C.L. Sector 6 nr.203/30.08.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – 
Calea Giulesti nr.236, Sector 6, pentru construire imobile cu funcâiunea de banca de 
alimente si cantina pe un teren in suprafata de 5.117 mp – suprafata masurata de 5.079 
mp, proprietate de stat; 

-  H.C.L. Sector 6 nr.54/02.04.2020 privind aprobarea contractării unei/unor finantari 
rambursabile externe in baza garantiilor proprii, in valoare de pana la 47.000.000 euro, 
sau echivalentul in lei pentru o perioada de pana la 4 ani, in vederea asigurarii finantarii 
si/sau cofinantarii cheltuielilor aferente proiectelor de eficienta energetica (reabilitare 
termica a blocurilor de locuinte si a cladirilor publice) si asistenta sociala de pe raza 
Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti, 
 

vă rugăm să aprobaţi demararea procedurilor de emitere a unei Hotărâri de Consiliu Local 
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii  „Construire 
imobile cu destinaţia de Bancă de Alimente cu regim de înălţime P+1E, Cantina, Cabina poarta 
cu regim de înălţime parter. 

Ca urmare a celor prezentate mai sus, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propun 
spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.  

 
 
 

 
DIRECTOR GENERAL, 

                                                          Gabriela Schmutzer 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
 

 
Prin raportul de specialitate nr. D/9022/29.04.2020 întocmit de Directorul 

General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, 

se susţine necesitatea aprobării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investiţii „Construire imobile cu destinaţia de Bancă de Alimente cu regim de 

înălţime P+1E, Cantină, Cabină poartă cu regim de înălţime parter”. 

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum și cele ale art. 166 

alin. (2) lit. p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare, propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii  

„Construire imobile cu destinaţia de Bancă de Alimente cu regim de înălţime 

P+1E, Cantină, Cabină poartă cu regim de înălţime parter”. 

 

 

 

  
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 
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