
  
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 651/10.12.2021 

privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului Local Sector 6 de către Consiliul 
General al Municipiului București în vederea aprobării înscrierii Sectorului 6 al Municipiului 

București în calitate de membru asociat în cadrul Asociației Clusterul pentru promovarea 
clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero – Pro-nZEB 

 
 

 Având în vedere Referatul de aprobare a Primarului Sectorului 6  și Raportul de specialitate 
al Direcției Fonduri Externe nr........../........, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Sectorului 6;  

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 6 
nr.............; 
 Ținând cont de prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, 
cu modificările și completările ulterioare; 
          În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. r), art. 196            
alin. (1) lit. a) și art. 197 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 solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a 
Consiliului Local Sector 6 în vederea aprobării înscrierii Sectorului 6 al Municipiului București în 
calitate de membru asociat în cadrul Asociației Clusterul pentru promovarea clădirilor cu consum 
de energie aproape egal cu zero – Pro-nZEB. 
  Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Fonduri Externe 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                                           
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REFERAT DE APROBARE 

 

 

Primăria Sectorului 6 implementează proiectul “Eficienţă energetică în școli” 

finanţat prin programul ELENA, ce constă în reabilitarea energetică complexă a                  

12 unităţi de învăţământ și construirea a 8 clădiri nZEB ce vor avea destinaţia de grădiniţe 

și programe after-school, Primăria Sectorului 6 fiind prima instituţie care implementează 

acest gen de proiect-pilot la nivel naţional. Astfel, deţinem expertiză relevantă în acest 

sens și suntem preocupaţi în permanenţă în vederea perfecţionării relaţiilor de colaborare 

cu actori-cheie pentru dezvoltarea și implementarea conceptului nZEB în Sectorul 6. 

Asociaţia “Clusterul pentru promovarea clădirilor cu consum de energie aproape 

egal cu zero” (Pro nZEB) este constituită ca persoană juridică de drept privat fără scop 

patrimonial, neguvernamentală, non-profit, apolitică și independentă și funcţionează 

conform legislaţiei române și Statutului propriu, fiind compusă din membri fondatori și 

membri asociaţi având drepturi și obligaţii reciproce.  

Scopul Asociaţiei îl reprezintă promovarea conceptului de clădire cu consum de 

energie aproape egal cu zero (nZEB) în România în vederea reducerii până la eliminare a 

emisiilor de gaze cu efect de seră generate de utilizarea clădirilor, iar principalele obiective 

urmărite se referă la promovarea de produse și soluţii tehnologice competitive destinate 

clădirilor noi și existente care să conducă la un consum de energie aproape egal cu zero. 

Facem menţiunea că, cuantumul cotizaţiei se stabilește diferenţiat pe membri 

fondatori și asociaţi în funcţie de tipul organizaţiei, astfel că  autorităţile publice/unităţi ale 

administraţiei publice, sunt scutite de plata oricărei taxe. 

Drept urmare, văzând Raportul de specialitate nr. 1105 /03.12.2021 al Direcţiei 

Fonduri Externe, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, 

prezentul proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului Local 

Sector 6 de către Consiliul General al Municipiului București în vederea aprobării înscrierii 

Sectorului 6 al Municipiului București în calitate de membru asociat în cadrul Asociaţiei 

Clusterul pentru promovarea clădirilor cu consum de energie aproape egal cu                  

zero – Pro-nZEB. 

 

 

 

PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 
 

 



 

 

Nr. 1105 /03.12.2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 

În vederea conformării cu cerințele legislative actuale referitoare la aplicarea standardelor de tip 

nZEB în construcții vă supunem atenției următoarele: 

Legislația națională, aliniată cu cea europeană, prevede că standardul nZEB este obligatoriu pentru 

toate clădirile noi sau renovate major începand cu 31 decembrie 2020. Astfel, în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, clădirile noi din 

proprietatea/administrarea autorităţilor administraţiei publice care urmează să fie recepţionate după 31 

decembrie 2018, vor fi clădiri al căror consum de energie din surse convenţionale este aproape egal cu zero. 

Același principiu se va aplica şi în cazul renovării majore a clădirilor existente, la care necesarul de energie 

din surse convenţionale este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut şi este acoperit, în cea mai mare 

măsură, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile. 

Primăria Sectorului 6 este prima instituție care implementează acest gen de proiect-pilot la nivel 

național, respectiv proiectul “Eficiență energetică în școli”, finanțat prin programul ELENA. Proiectul 

constă în reabilitarea energetică complexă a 12 unități de învățământ și construirea a 8 clădiri nZEB ce vor 

avea destinația de grădinițe și programe after-school. Drept urmare, deținem expertiză relevantă în acest 

sens și suntem preocupați în permanență în vederea perfecționării relațiilor de colaborare cu actori-cheie 

pentru dezvoltarea și implementarea conceptului nZEB în Sectorul 6. 

Asociația “Clusterul pentru promovarea clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero” 

(PronZEB) este constituită ca persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, neguvernamentală, 

non-profit, apolitică și independentă și funcționează conform legislației române și Statutului propriu, fiind 

compusă din membri fondatori și membri asociați având drepturi și obligații reciproce. Calitatea de membru 

al Asociației se exercită de către persoana care reprezintă interesele unei persoane juridice, în urma 

mandatării în scris de către reprezentantul legal al propriei organizații.  

Scopul Asociației îl reprezintă promovarea conceptului de clădire cu consum de energie aproape 

egal cu zero (nZEB) în România în vederea reducerii până la eliminare a emisiilor de gaze cu efect de seră 

generate de utilizarea clădirilor iar principalele obiective urmărite se referă la promovarea de produse și 

soluții tehnologice competitive destinate clădirilor noi și existente care să conducă la un consum de energie 

aproape egal cu zero. 

DIRECȚIA FONDURI EXTERNE 
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Facem mențiunea că, cuantumul cotizației se stabilește diferențiat pe membri fondatori și asociați 

în funcție de tipul organizației, astfel că  autoritățile publice / unități ale administrației publice, sunt scutite 

de plata oricărei taxe. 

Având în vedere cele prezentate, considerăm oportun transferul de cunoștințe, schimbul de 

experiențe și bune practici dintre Primăria Sectorului 6 și ceilalți membri asociați (printre care menționăm 

Primăria Municipiului Brașov) și vă propunem spre aprobare aderarea la Asociația “Clusterul pentru 

promovarea clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero” (PronZEB), urmând ca ulterior, să 

procedăm la demararea procedurilor administrative ce se impun în astfel de cazuri. 
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