
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                           PROIECT              
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                 
Nr. 567/28.09.2021 

 
                                                

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 163/24.11.2020 privind aprobarea 
proiectului “Consolidarea capacităţii de gestionare a pandemiei generată de virusul                         

SARS-COV-2 la nivelul unităţilor de învăţământ de pe raza Sectorului 6 al Municipiului 
Bucureşti” şi a cheltuielilor legate de proiect 

   
 
Având în vedere de Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 

specialitate nr. .......... al Direcţiei Fonduri Externe; 
Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 
-   Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
-   Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; 
- Ghidului solicitantului pentru Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa 
Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, 
Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; 
- Ordonanţei de Urgenţă nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările, 
ulterioare; 
- Ordonanței de Urgență nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe 
nerambursabile necesare desfăşurării în condiţiile de prevenţie a activităţilor didactice aferente 
anului şcolar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus Sarc-Cov-2, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum şi ale art. 166 alin. (2) lit. d) și k) 
din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6, 

      
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. I. (1) Se modifică art. 2 al H.C.L. Sector 6 nr. 163/24.11.2020 și va avea următorul 
cuprins:   
 ”Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului “Consolidarea capacităţii 
de gestionare a pandemiei generată de virusul SARS-COV-2 la nivelul unităţilor de învăţământ 
de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti”, prevăzuți în Anexa - indicatorii tehnico-
economici ai proiectului, valoarea totală a proiectului în cuantum de 44,893,618.87 lei (inclusiv 
T.V.A.), din care valoare totală eligibilă 44,893,618.87 lei şi valoare totală neeligibilă de 0 lei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre”. 
 (2) Indicatorii tehnico-economici sunt prevăzuți în Anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art. II. După art. 2 al H.C.L. Sector 6 nr. 163/24.11.2020 se introduce art. 21 cu 
următorul cuprins: 
  ”Art. 21. Se aprobă susținerea contribuției financiare proprii aferente cheltuielilor 
eligibile ale proiectului în sumă de 0 lei şi a integralităţii cheltuielilor neeligibile.” 
 Art. III. După art. 4 al H.C.L. Sector 6 nr. 163/24.11.2020 se introduce art. 41 cu 
următorul cuprins:  
 ”Art. 41. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 să semneze toate actele necesare şi 
contractul de finanţare în numele Sectorului 6 al Municipiului București.” 
 Art. IV. Se modifică art. 5 al H.C.L. Sector 6 nr. 163/24.11.2020 și va avea următorul 
cuprins:  



 

  ”Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Fonduri Externe şi Direcţia Economică vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 
 (2) Comunicarea și aducerea la cunostința publică se vor face, conform competențelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6.” 
 Art. V. Celelalte prevederi ale H.C.L.Sector 6 nr. 163/24.11.2020 rămân nemodificate. 
 Art. VI. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Fonduri Externe şi Direcţia Economică vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 
 (2) Comunicarea și aducerea la cunostința publică se vor face, conform competențelor, 
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:                                                                                 
                                  
                                                             
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                                                                                                                                                     

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

Proiectul “Consolidarea capacității de gestionare a pandemiei generată de virusul SARS-

COV-2 la nivelul unităților de învățământ de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti” a 

fost aprobat prin HCL nr. 163 din 24.11.2020. 

 

Proiectul, cod SMIS 146042 este în proces de verificare administrativă și eligibilitate la 

Autoritatea de Mangement pentru Programul Operațional Infrastructură Mare. În urma 

clarificărilor au fost operate modificări în bugetul proiectului. 

 

În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. a), precum şi ale art. 166 alin. (2) 

lit. d) și k) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local 

Sector 6 proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea „HCL 163 din 24.11.2020 

privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a pandemiei generată de 

virusul SARS-COV-2 la nivelul unităților de învățământ de pe raza Sectorului 6 al Municipiului 

București” și a cheltuielilor legate de proiect”.  

 

 

          PRIMAR, 

 

CIPRIAN CIUCU 

 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 



 

 

Anexă la H.C.L. Sector 6 nr………….. 

 

Indicatorii tehnico-economici ai proiectului 

 

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 
 
Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 
 
Proiect: ,, Consolidarea capacităţii de gestionare a pandemiei generată de virusul SARS-
COV-2 la nivelul unităţilor de învăţământ de pe raza Sectorului 6 al Municipiului 
Bucureşti " 
 
 
 
 
 

  
Valoare 

 lei 

Investiție de bază (echipamente si consumabile) 

44,855,958.87 

Consultanță implementare 23,885.00 

Audit 5,000.00 

Informare si publicitate 8,775.00 

Total buget proiect 44,893,618.87 

 
 

 Indicator de realizare imediată 2S130 Entități publice dotate /sprijinite pentru gestionarea 

crizei sanitare cauzate de SARS-COV-2 – Unitate de măsură 41 

 Indicatorul de rezultat 2S132 – Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor 

de infecție cu virusul SARSCoV-2/ de gestionare a crizei sanitare: 

o înainte de intervenția POIM: NU;  

o ulterior intervenției POIM: DA. 


