
  
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 9/21.01.2022 
privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu 
privire la asocierea dintre Sectorul 6 al Municipiului București și Municipiul București, în 

vederea finanțării în comun a obiectivului de investiții de interes public local “Modernizare 
Magistrale de Termoficare Aparținând S.A.C.E.T. București Obiect 1 ÷ Obiect 6" 

 
 
         Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate 
al Direcției Generale Investiții Publice nr. 447/21.01.2022, din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului Sectorului 6;  
 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6,                
nr.... și nr.....; 
         În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
         În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) lit. f) şi art. 166 alin. (2) lit. r) și alin. (3) art. 196 
alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 Consiliul Local al Sectorului 6  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

            Art. 1. (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea 
expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 6 al 
Municipiului București și Municipiul București, în vederea finanțării în comun a obiectivului de 
investiții de interes public local “Modernizare Magistrale de Termoficare Aparținând                   
S.A.C.E.T. București Obiect 1 ÷ Obiect 6", după cum urmează: 
-  Magistrala II Vest– PV1 – CM20 - din zona Valea Cascadelor, cartierele Militari, Crângaşi şi 
zona Politehnica, până la căminul de termoficare CS6 Leu; 
- Magistrala I Vest -  CL4 - CFB4 - din cartierele Militari, Dr. Taberei, Crângași și Constructorilor. 
             (2) Conținutul cadru și condițiile acordului de asociere vor fi stabilite de către Consiliul 
General al municipiului București și vor fi supuse dezbaterii și aprobării de către Consiliul Local 
al Sectorului 6 al municipiului București ulterior emiterii împuternicirii prealabile. 
 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi compartimentele funcționale din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Sectorului 6, vor duce 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 

la proiectul de hotărâre privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului Local al 
Sectorului 6 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 6 al Municipiului 

București și Municipiul București, în vederea finanţării în comun a obiectivului de 
investiţii de interes public local “Modernizare Magistrale de Termoficare Aparţinând 

S.A.C.E.T. București Obiect 1 ÷ Obiect 6" 
 
În București, doar 10-12% din reţeaua principală de termoficare este 

modernizată, iar pierderile sunt colosale. În sistemul de termoficare s-au înregistrat, 
în primele șase luni ale anului 2021, 836 de avarii pe circuitul primar și alte 844 de 
avarii pe circuitul secundar. 

De sistemul de alimentare cu energie termică al Capitalei beneficiază circa 
1.200.000 de locuitori (aproximativ 50% din populaţia Bucureştiului), respectiv 562.000 
de apartamente aflate în 8.200 blocuri şi 600 imobile, 5.600 instituţii bugetare, agenţi 
economici şi sere. 

În vederea modernizării reţelei de termoficare pe teritoriul administrativ al 
Sectorului 6, Sectorul 6 al Municipiului București propune asocierea cu                      
Municipiul București, în vederea finanţării în comun obiectivului de investiţii de interes 
public local “Modernizare Magistrale de Termoficare Aparţinând S.A.C.E.T. București 
Obiect 1 ÷ Obiect 6", după cum urmează: 
-  Magistrala II Vest– PV1 – CM20 - din zona Valea Cascadelor, cartierele Militari, 
Crângaşi şi zona Politehnica, până la căminul de termoficare CS6 Leu; 
- Magistrala I Vest - CL4 - CFB4 - din cartierele Militari, Dr. Taberei, Crângași și 
Constructorilor. 
            În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. f), coroborat cu art. 166                 
alin. (2) lit. r) 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 solicitarea împuternicirii exprese a 
Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 6 al 
Municipiului București și Municipiul București, în vederea finanţării în comun a 
obiectivului de investiţii de interes public local “Modernizare Magistrale de 
Termoficare Aparţinând S.A.C.E.T. București Obiect 1 ÷ Obiect 6". 
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Nr. 447 /21.01.2022 
 
 

 

Raport de Specialitate 
 

 
În prezent, în București, doar 10-12% din rețeaua principală de termoficare este modernizată, iar 
pierderile sunt majore (2.200.000 l/h în 2020), ceea ce generează costuri semnificative, atât pentru 
cetățeni, cât și pentru autoritățile locale. 

În sistemul de termoficare s-au înregistrat, în primele șase luni ale anului 2021, 836 de avarii pe 
circuitul primar și alte 844 de avarii pe circuitul secundar.  

De sistemul de alimentare cu energie termică al Capitalei beneficiază circa 1.200.000 de locuitori 
(aproximativ 50% din populația Bucureştiului), respectiv 562.000 de apartamente aflate în 8.200 
blocuri şi 600 imobile, 5.600 instituții bugetare, agenți economici şi sere. 
 

Un raport aprobat de Consiliul General al Municipiului București în 2018 arătă starea extrem de 
proastă în care se afla sistemul centralizat de termoficare la vremea respectivă, iar de atunci lucrurile 
s-au înrăutățit: 

 din 987,34 km conductă rețea primară de transport apă fierbinte, 68,8% are o vechime mai 
mare de 25 ani, 11,3% între 20 și 25 de ani, și 9,4% vechime între 10 şi 20 de ani. Doar 
10,5% are o vechime mai mică de 10 ani; 

 din 2.963,27 km conductă rețea secundară (de distribuţie a apei calde de consum şi agentului 
termic de încălzire), 48% are o vechime de peste 25 ani, 14% o vechime între 20 și 25 de 
ani, 16% o vechime între 10 și 20 de ani și doar 22% o vechime mai mică de 10 ani. 

În perioada septembrie 2019-septembrie 2020, pierderile din rețeaua de termoficare aproape s-au 
dublat, circa 2,2 milioane de litri/oră de apă fierbinte ajungând în pământ, potrivit datelor publicate 
de ELCEN, producătorul de energie termică din Capitală.  
Dinamica pierderilor din rețeaua de termoficare din ultimii ani este următoarea: 

 2016: 800.000 l/h 
 2019: 1.200.000 l/h 
 2020: 2.200.000 l/h 

În vederea modernizării rețelei de termoficare, Sectorul 6 al Municipiului București propune 
asocierea cu Municipiul București, în vederea finanțării în comun obiectivului de investiții de interes 
public local: 

“Modernizare Magistrale de Termoficare Aparținând S.A.C.E.T. București Obiect 1 ÷ Obiect 6", 
după cum urmează: 

DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII 
PUBLICE 

NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 
ADRESĂ POȘTALĂ: SPLAIUL INDEPENDENȚEI, NR. 200, 

SECTOR 6 BUCUREȘTI 
E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 

WWW.PRIMARIE6.RO 



 

 

-  Magistrala II Vest– PV1 – CM20 - din zona Valea Cascadelor, cartierele Militari, Crângaşi şi zona 
Politehnica, până la căminul de termoficare CS6 Leu; 
- Magistrala I Vest - CL4 - CFB4 - din cartierele Militari, Dr. Taberei, Crângași și Constructorilor. 
 

Ținând cont de cele menționate, solicităm Consiliului Local al Sectorului 6 aprobarea prezentului 
proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti 
pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la asocierea 
dintre Sectorul 6 al Municipiului București și Municipiul București, în vederea finanțării în comun 
a obiectivului de investiții de interes public local “Modernizare Magistrale de Termoficare 
Aparținând S.A.C.E.T. București Obiect 1 ÷ Obiect 6", după cum urmează: 
-  Magistrala II Vest– PV1 – CM20 - din zona Valea Cascadelor, cartierele Militari, Crângaşi şi zona 
Politehnica, până la căminul de termoficare CS6 Leu; 
- Magistrala I Vest - CL4 - CFB4 - din cartierele Militari, Dr. Taberei, Crângași și Constructorilor. 
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DIRECTOR GENERAL, 

MARIUS MARIN PETRESCU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


