
  

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 627/11.11.2021 

privind aprobarea documentației tehnice faza DALI  și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare termică a Grădiniței Paradisul 

Piticilor- str. Moinești nr. 9, Sector 6, Municipiul București”                                                    
 

 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 
specialitate al Direcției Generale Investiții Publice nr. 7908/08.11.2021, din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Sectorului 6;  
 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local al 
Sectorului 6  nr. ....... și nr.......; 
 Ținând cont de prevederile: 
 art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare;  
 Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;  

 Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

          În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
            Art. 1.   Se aprobă documentația tehnică faza DALI și indicatorii tehnico-economici pentru  
obiectivul de investiție „Modernizare și reabilitare termică a Grădiniței Paradisul Piticilor                      
-  str. Moinești nr. 9, Sector 6, Municipiul București”, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii Publice şi Direcţia 
Economică, vor aduce 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. 

Art. 3.  Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în 
termenul prevăzut de lege. 
                              
INIȚIATOR PROIECT                                                                   AVIZEAZĂ 
         PRIMAR,                                                         pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
   CIPRIAN CIUCU                                                                    din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                        Secretarul General al Sectorului 6, 
                                                                                                       Demirel Spiridon                                              
  
 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



 

 

 
 

Referat de aprobare 
 

      Programul de eficientizare a consumului de energie rămâne unul dintre 

principalele priorităţi pe care autoritatea locală a Sectorului 6 şi le-a propus a le realiza 

în următoarea perioadă. 

     Printre obiectivele Primăriei Sectorului 6 cuprinse în Planul de Acţiune al Energiei 

Durabile (P.A.E.D.) 2010-2020, referitoare la eficienţa energetică, se numără şi 

reabilitarea termică a clădirilor publice (unităţi de învăţământ). 

      Principalele obiective ale programului sunt: creşterea performanţelor energetice a 

clădirilor, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, atât pentru copii, cât și pentru cadrele 

didactice din învăţământul de stat, îmbunătăţirea aspectului estetic al clădirilor, 

diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect 

de seră, creşterea independenţei energetice prin reducerea consumului de 

combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire, precum şi 

ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor. 

     Obiectivul de investiţii Grădiniţa Paradisul Piticilor este cuprins în cadrul 

Programului de Investiţii pentru care Sectorul 6 al Municipiului București beneficiază 

de asistenţă tehnică nerambursabilă, sub facilitatea ELENA, prin Contractul pentru 

finanţarea Serviciilor de Dezvoltare a Proiectului nr. ELENA- 2016-085 din 16.02.2018, 

semnat cu Banca Europeană de Investiţii. 

     În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 166 alin. (2) 
lit. k) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al 
Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice faza 
DALI  și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare 
și reabilitare termică a Grădiniţei Paradisul Piticilor- str. Moinești nr. 9, Sector 6, 
Municipiul București”                                                     
 

 

PRIMAR, 
Ciprian Ciucu 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI 
NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 

ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 
SECTOR 6 BUCUREȘTI 

E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 
WWW.PRIMARIE6.RO 



 

 

Nr. 7908/ 08.11.2021 

 
 

Raport de Specialitate 
 

 

Eficientizarea consumului de energie, reabilitarea, renovarea unităţilor de 

învăţământ, îmbunătăţirea continuă a condiţiilor necesare desfăşurării procesului de 

învăţământ sunt unele dintre principalele priorităţi pe care autoritatea locală a 

Sectorului 6 şi le-a propus a le realiza.  

Conform legislaţiei în vigoare, prin intermediul operaţiunilor vor fi sprijinite 

activităţi specifice realizării de investiţii pentru creşterea performanţei energetice a 

clădirilor publice.  

        Principalele obiective ale programului sunt: creşterea performanţei energetice 

a clădirilor, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă atât pentru copii, cât şi pentru cadrele 

didactice din învăţământul de stat, îmbunătăţirea aspectului estetic al clădirilor, 

diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect 

de seră, precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor. 

 Obiectivul de investiţii Grădiniţa Paradisul Piticilor este cuprins în cadrul 

Programului de Investiţii pentru care Sectorul 6 al Municipiului București beneficiază 

de asistenţă tehnică nerambursabilă sub facilitatea ELENA, prin Contractul pentru 

finanţarea Serviciilor de Dezvoltare a Proiectului nr. ELENA- 2016-085 din 16.02.2018, 

semnat cu Banca Europeană de Investiţii.  

           Pentru a respecta angajamentele asumate prin contractul de finanţare ELENA, 

totodată pentru a ne asigura de atingerea rezultatelor proiectului, a fost necesară 

realizarea documentaţiei tehnico-economice - faza DALI. Prin aceasta s-a urmărit 

uniformizarea soluţiilor de eficienţă energetică propuse la toate unităţile de 

învăţământ cuprinse în program, precum și o eficientizare cât mai mare a consumului 

de energie.   

Valoarea totală a obiectivului de investiţii este de 5903125.06 lei fără TVA, 

respectiv 7016939.43 lei cu TVA din care construcţii montaj (C+M): 3722191.53 lei fără 

TVA, respectiv 4429407.93 lei cu TVA. 

 

SERVICIUL MONITORIZARE CONTRACTE 
NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 

ADRESĂ POȘTALĂ: SPLAIUL INDEPENDENȚEI, NR. 200, 
SECTOR 6 BUCUREȘTI 

E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 
WWW.PRIMARIE6.RO 



 

 

         

         Având în vedere cele expuse anterior, solicităm Consiliului Local al                 

Sectorului 6 aprobarea documentaţiei tehnice faza DALI și a indicatorilor                      

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare și reabilitare termică 

a Grădiniţei Paradisul Piticilor- str. Moinești nr. 9, Sector 6, Municipiul București”.                               

 

 
 

 

DIRECTOR GENERAL, 

MARIUS MARIN PETRESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
































































































































































































