
              
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 13/27.01.2022 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 88 din 08.05.2018 privind 

aprobarea proiectului “Sector 6 – Eficienţă energetică pentru clădiri publice (District 6 – 
Energy Efficiency for Public Buildings-D6EEPB)” şi a cheltuielilor legate de proiect,   

cu modificările și completările ulterioare 
 

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

specialitate întocmit de Direcţia de Investiții și Achiziții Publice și Direcția Fonduri Externe                   
nr. 534/27.01.2022, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr. .....,      
nr. ....... și nr. .......; 
 În conformitate cu prevederile:  

- Regulamentului UE nr. 1291/2013 al Parlamentului European și Consiliului European 
privind Orizont 2020, programul Comisiei Europene de finanțare a cercetării și inovării               
2014-2020, inclusiv dar fără a se limita la preambulul 33; 

- art. 12 alin. (3) și alin. (5) din Acordul de Delegare ELENA 2016, semnat între Comisia 
Europeană și Banca Europeană de Investiții; 

- Adresei din partea Comisiei Europene datată 21 Decembrie 2017, prin care se aprobă 
grantul aferent serviciilor de dezvoltare a proiectului în cuantum maxim de 1.154.970 euro; 

- Contractului nr. ELENA-2016-085 semnat în data de 13.02.2018 (Luxembourg) şi 
16.02.2018 (București), înregistrat cu nr. 5635/13.02.2018, între Sectorul 6 al Municipiului 
Bucureşti şi Banca Europeană de Investiţii, pentru susţinerea proiectului “Sector 6 – Eficienţă 
energetică pentru clădiri publice (District 6 – Energy Efficiency for Public Buildings-D6EEPB)”, 
cu actele adiționale ulterioare; 

- Angajamentului contractual asumat de realizare a Programului de investiții în valoare 
minimă de 35.283.300 euro, definit ca sumă a investiției desfășurate prin Serviciile de Dezvoltare 
a Proiectului (1.283.300 euro) și valoarea estimată a contractelor de investiții                      
(minim 34.000.000 euro); 

- Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea 
contractării unei/unor finanţări externe în baza garanţiilor proprii, în valoare de până la   
75.600.000 euro sau echivalent în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani şi perioadă de graţie 
de până la 4 ani, în vederea asigurării finanţării şi/sau cofinanţării măsurilor de eficiență energetică 
ce se vor implementa la blocurile de locuinţe şi la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului 
București, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 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 de 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, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţa, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile şi completările 
ulterioare; 
  

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
 



- Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 88/08.05.2018 privind aprobarea 
proiectului “Sector 6 – Eficienţă energetică pentru clădiri publice (District 6 – Energy Efficiency 
for Public  Buildings-D6EEPB)” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 246/2021, nr. 242/2021, nr. 243/2021,                   
nr. 244/2021, nr. 245/2021, nr. 247/2021 și nr. 248/2021 privind aprobarea și actualizarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții cuprinse în program; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a)  și 
art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările 
ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. I. Anexa Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 88 din 08.05.2018, cu 
modificările și completările ulterioare, privind aprobarea proiectului “Sector 6 – Eficienţă 
energetică pentru clădiri publice (District 6 – Energy Efficiency for Public Buildings-D6EEPB)” 
şi a cheltuielilor legate de proiect, se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art. II. Se modifică art. 2 din Hotarârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 88 din 
08.05.2018, cu modificările și completările ulterioare și va avea următorul conținut: 

„Art. 2. (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului „Sector 6 – Eficienţă energetică pentru 

clădiri publice District 6 – Energy Efficiency for Public Buildings- D6EEPB)”, în cuantum de 

240.836.099,94 lei (inclusiv TVA, echivalent a  48.699.998 euro calculat la cursul BNR din data 

de 27.01.2022).  

Art. 2. (2) Finanţarea cheltuielilor aferente proiectului se asigură din fonduri 

nerambursabile de la Uniunea Europeană (Orizont 2020) atrase în cadrul programului ELENA 

– conform Contractului nr. ELENA-2016-085 semnat în data de 13.02.2018 (Luxembourg) şi 

16.02.2018 (Bucureşti), în valoare de maxim 1.154.970 euro, iar diferenţa de  47.545.028 euro se 

asigură din fonduri aprobate cu această destinaţie în următoarea ordine: fonduri nerambursabile 

de la Uniunea Europeană, bugetul local şi/ sau alte surse legal constituite.”  
Art. III. Celelalte  prevederi  ale  Hotărârii   Consiliului   Local   al   Sectorului  6  nr. 88 

din 08.05.2018, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate. 
           Art. IV. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii Publice și Direcția Fonduri 
Externe, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 

Art. V. Prezenta hotărâre poate fi contestată 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                                            

 
 
 

 



 

 
 

 

 

 
 

Referat de aprobare 

la proiectul privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 88 din 

08.05.2018 privind aprobarea proiectului “Sector 6 – Eficienţă energetică pentru clădiri 

publice (District 6 – Energy Efficiency for Public Buildings- D6EEPB)” şi a cheltuielilor 

legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare 
 

 

Sectorul 6 al Municipiului București și Banca Europeană de Investiţii au încheiat, 

pentru prima dată în România, un contract de asistenţă tehnică sub facilitatea ELENA 

(ELENA-2016-085 din data de 16.02.2018), pentru implementarea proiectului “Sector 6 – 

Eficienţă energetică pentru clădiri publice (District 6 – Energy Efficiency for Public 

Buildings- D6EEPB)”. Programul ELENA, gestionat de BEI și finanţat de Orizont 2020 

(programul Comisiei Europene de finanţare a cercetării și inovării) facilitează demararea 

programelor de investiţii în domeniul eficienţei energetice, al energiilor regenerabile și 

al transportului urban durabil. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 88 din 08.05.2018, modificată 

prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 112 din 18.04.2019, a fost aprobat proiectul 

“Sector 6 – Eficienţă energetică pentru clădiri publice (District 6 – Energy Efficiency for 

Public Buildings- D6EEPB)” şi a cheltuielile legate de proiect, pentru un număr de 20 de 

obiective de investiţii cu o valoare totală (inclusiv TVA) de 222.756.876,29 lei.  

 Pentru a respecta angajamentele asumate prin contractul de finanţare ELENA, 

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

înlocuirea obiectivului de investiţii Liceu Mircea Eliade cu obiectivul Grădiniţa Paradisul 

Piticilor, pentru care au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 246/25.11.2021.  

 Totodată, prin Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 242, nr. 243,                      

nr. 244, nr. 245, nr. 247 și nr. 248  din 25.11.2021 a fost aprobată actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici - faza DALI, pentru un număr de 6 obiective de investiţii 

incluse în program.  

Având în vedere Raportul comun de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii 

Publice și al Direcţiei Fonduri Externe, este necesară modificarea Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 6 nr. 88 din 08.05.2018, cu modificările și completările ulterioare, 

privind aprobarea proiectului “Sector 6 – Eficienţă energetică pentru clădiri publice 

(District 6 – Energy Efficiency for Public Buildings- D6EEPB)” şi a cheltuielilor legate de 

proiect, în sensul modificării Anexei cu obiectivele de investiţii cuprinse în program și 

actualizării valorilor de investiţie aferente acestora. 

Având în vedere cele de mai sus, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului 

Local al Sectorului 6, prezentul proiect de hotârâre.   

 

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.  534/27.01.2022 
 
 

 

 

Raport comun de specialitate 
la proiectul de hotărăre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 88 
din 08.05.2018 privind aprobarea proiectului “Sector 6 – Eficienţă energetică pentru 

clădiri publice (District 6 – Energy Efficiency for Public Buildings- D6EEPB)” şi a 
cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare 

 

 
 

Eficientizarea consumului de energie, reabilitarea/ renovarea și construcţia de 

unităţi noi de învăţământ, în vederea îmbunătăţirii continue 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. În acest sens, Sectorul 6 al 

Municipiului București și Banca Europeană de Investiţii (BEI) au încheiat, pentru prima 

dată în România, un contract de asistenţă tehnică sub facilitatea ELENA (ELENA-2016-

085 din data de 16.02.2018), pentru implementarea proiectului pilot “Sector 6 – 

Eficienţă energetică pentru clădiri publice (District 6 – Energy Efficiency for Public 

Buildings- D6EEPB)”. Programul ELENA (Asistenţă Europeană pentru Energie Locală) 

gestionat de BEI și finanţat de Orizont 2020 (programul Comisiei Europene de 

finanţare a cercetarii și inovării 2014-2020) facilitează demararea programelor de 

investiţii în domeniul eficienţei energetice, al energiilor regenerabile și al transportului 

urban durabil.  

Programul de investiţie derulat de Sectorul 6 al Municipiului București cu 

finanţare nerambursabilă ELENA include două componente, respectiv (i) reabilitare 

energetică complexă a unor clădiri existente, respectiv școli și grădiniţe și (ii) 

construcţia, în curţile școlilor existente, a unor clădiri nZEB (clădiri cu un consum de 

energie aproape zero) in care vor funcţiona grădiniţe și programe after-school (școală 

după școală). Prin acest proiect se urmărește: 

- implementarea soluţiilor de construire a 8 clădiri caracterizate de consumuri de 

energie pentru încălzire/răcire, ventilare mecanică, preparare apă caldă de consum și 

iluminat, clădiri de tip nZEB. Aceste consumuri reduse de energie înseamnă implicit și 

emisii reduse de CO2; 

- implementarea programului de eficientizare energetică a 12 unităţi de 

învăţământ din Sectorul 6 (prin modernizare și reabilitare termică), în vederea 

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 



 

 

funcţionării în condiţii optime de reducere a consumului energetic. Aceste măsuri 

specifice includ termo-izolarea pereţilor, acoperișurilor, înlocuirea ferestrelor, control 

și reglarea optimizată a instalaţiilor tehnice, sisteme de ventilaţie și de încălzire, 

precum și înlocuirea instalaţiilor ineficiente (ex. iluminatul). 

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 88 din 08.05.2018, modificată prin 

Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 112 din 18.04.2019, a fost aprobat proiectul 

“Sector 6 – Eficienţă energetică pentru clădiri publice (District 6 – Energy Efficiency for 

Public Buildings- D6EEPB)” şi cheltuielile legate de proiect, fiind definită o valoare totală 

a programului de investiţie de 222.756.876,29 lei (inclusiv TVA, echivalent a 

46.896.184,60 euro, curs 1 euro = 4,75 ron, din care grant nerambursabil ELENA în 

valoare de 1.154.970 euro), pentru un număr de 20 de obiective de investiţie. În cadrul 

acestui proiect, într-o primă fază, s-au finalizat următoarele investiţii aferente 

componentei de reabilitare energetică complexă: Modernizarea și reabilitarea termică 

a Școlii Gimnaziale ”Adrian Păunescu”, Modernizarea și reabilitarea termică a Școlii 

Gimnaziale nr. 59, Modernizarea și reabilitarea termică a Școlii Gimnaziale nr. 197, 

Modernizarea și reabilitarea termică a Școlii Gimnaziale ”Sfântul Andrei” –Corp A și 

Corp B și Modernizarea și reabilitarea termică a Școlii Gimnaziale ”Sfinţii Constantin Și 

Elena”. 

Pentru a respecta angajamentele asumate prin contractul de finanţare ELENA, 

totodată pentru a ne asigura de atingerea rezultatelor proiectului, aferent 

componentei de reabilitare a fost necesară înlocuirea obiectivului Liceul Mircea Eliade 

cu obiectivul Grădiniţa Paradisul Piticilor. Aceasta clădire din urmă are un zid comun 

si comunică și printr-un coridor cu o altă clădire deja inclusă în proiect, respectiv 

Grădiniţa nr. 309. Mai mult decât atât, măsurile pentru autorizare ISU propuse la 

Gradiniţa nr. 309 au impact asupra Grădiniţei Paradisul Piticilor si viceversa.  

Modificarea a fost agreată în prealabil cu finanţatorii externi, atât BEI ca gestionar al 

grantului, cât și BEI și BDCE (Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei) ca și finanţatori 

ai proiectului prin acordarea Sectorului 6 a două împrumuturi externe pe termen lung.  

Totodată, în concordanţă cu modificările în domeniul legislaţiei în construcţii si 

cerinţele autorităţii pentru respectarea execuţiei lucrărilor conform angajamentelor 

faţă de finanţatorii externi, a fost necesară actualizarea indicatorilor tehnico-

economici - faza DALI, pentru celelalte 6 obiective de investiţii din componenta 

reabilitare energetică complexă, în vederea pregătirii și lansării licitaţiei de realizare 

proiect tehnic si execuţie lucrări. Astfel, propunem iniţierea unui proiect de HCL privind 



 

 

aprobarea valorii totale a proiectului sus- menţionat, urmare a actualizării indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii.  

În data de 25.11.2021 au fost aprobaţi/actualizaţi indicatorii tehnico-economici 

aferenţi celor 7 obiective de investiţii rămase de executat în componenta reabilitare 

energetică complexă, prin:  

1. Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 246/25.11.2021 privind aprobarea 

documentaţiei tehnice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiţii Modernizarea și reabilitare termică a Grădiniţei Paradisul Piticilor – str. 

Moinești nr. 9, Sectorul 6, Municipiului Bucureşti; 

2. Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 242/25.11.2021 privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi 

obiectivului de investiţie Grădiniţa nr. 208 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, 

aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 85/08.05.2018 și actualizaţi prin 

Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 301/18.12.2018 si prin Hotărârea Consiliului 

Local Sector 6 nr. 49/12.02.2019; 

3. Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 243/25.11.2021 privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi 

obiectivului de investiţie Grădiniţa nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, 

aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 87/08.05.2018 și actualizaţi prin 

Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 303/18.12.2018 si prin Hotărârea Consiliului 

Local Sector 6 nr. 51/12.02.2019; 

4. Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 244/25.11.2021 privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi 

obiectivului de investiţie Liceul Petru Poni din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, 

aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 312/19.12.2017 și actualizaţi prin 

Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 304/18.12.2018 si prin Hotărârea Consiliului 

Local Sector 6 nr. 52/12.02.2019; 

5. Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 245/25.11.2021 privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi 

obiectivului de investiţie Grădiniţa nr. 230 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, 

aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 86/08.05.2018 și actualizaţi prin 

Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 302/18.12.2018 si prin Hotărârea Consiliului 

Local Sector 6 nr. 50/12.02.2019; 

6. Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 247/25.11.2021 privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi 



 

 

obiectivului de investiţie Școala nr. 309 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, 

aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 316/19.12.2017 și actualizaţi prin 

Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 297/18.12.2018 si prin Hotărârea Consiliului 

Local Sector 6 nr. 57/12.02.2019; 

7. Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 248/25.11.2021 privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi 

obiectivului de investiţie Școala nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, 

aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 314/19.12.2017 și actualizaţi prin 

Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 299/18.12.2018 si prin Hotărârea Consiliului 

Local Sector 6 nr. 55/12.02.2019. 

Ţinând cont de noii indicatori tehnico-economici aprobaţi/actualizaţi pentru 

cele 7 obiective de investiţii din componenta de reabilitare, valoarea totală a 

programului de investiţie D6EEPB aferent unui număr de 20 de obiective de investiţie 

este de 240.836.099,94 lei (inclusiv TVA, echivalent a 48.653.757,66 euro, la un curs 

estimativ 1 euro = 4,95 ron).  Grantul nerambursabil ELENA rămâne nemodificat, fiind 

de maxim 1.154.970 euro. 

          Având în vedere cele expuse anterior, solicităm Consiliului Local al Sectorului 6 

aprobarea hotărârii privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 88 din 

08.05.2018 privind aprobarea proiectului “Sector 6 – Eficienţă energetică pentru clădiri 

publice (District 6 – Energy Efficiency for Public Buildings- D6EEPB)” şi a cheltuielilor 

legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Direcţia Generală Investiţii Publice Direcţia Fonduri Externe 

Director Executiv Director Executiv 

 

Iulian GHEORGHE Iuliana LECA 

 
 



       ANEXĂ 
La H.C.L. al Sectorului 6 nr. ............................./2022 

 

 

Lista clădirilor publice incluse în proiectul „Sector 6 – Eficiență energetică pentru clădiri publice 
(District 6 – Energy Efficiency for Public Buildings – D6EEPB)„ 

 
 

 

Investiţie 
Nr. 
Crt 

Obiective de investiţii Adresa 

HCL aprobare 
indicatori 
tehnico-

economici 

Valoare 
investiţie,  

inclusiv TVA 
(RON) 

Reabilitare 
energetică 
complexă 
unităţi de 

învăţământ 
  

1 
Eficientizarea consumului de energie aferent 

obiectivului de investiţie Școala Adrian Păunescu 

din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

Aleea Valea 

Prahovei nr. 

1 

317/19.12.2017 

305/18.12.2018 
53/12.02.2019 

     

9,114,045.61  

2 
Eficientizarea consumului de energie aferent 

obiectivului de investiţie Școala nr. 197 din 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

Str. Obcina 

Mare nr. 2 

315/19.12.2017 

300/18.12.2018 
56/12.02.2019 

     

7,190,400.11  

3 
Eficientizarea consumului de energie aferent 
obiectivului de investiţie Școala Sf. Constantin și 

Elena din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

Aleea Lunca 
Cernei nr. 3  

318/19.12.2017 
298/18.12.2018 
59/12.02.2019 

     
9,243,241.53  

4 
Eficientizarea consumului de energie aferent 

obiectivului de investiţie Școala nr. 59 din Sectorul 

6 al Municipiului Bucureşti 

Str. 

Vlădeasa nr. 

9 

313/19.12.2017 

307/18.12.2018 
54/12.02.2019 

     

4,884,370.89  

5 
Eficientizarea consumului de energie aferent 

obiectivului de investiţie Școala nr. 117 din 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

Str. Fabricii 

nr. 22 

314/19.12.2017 

299/18.12.2018 
55/12.02.2019 

248/25.11.2021 

     

22,002,332.22  

6 
Eficientizarea consumului de energie aferent 

obiectivului de investiţie Școala Sfântul Andrei din 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

Aleea Parva 

nr. 3 

319/19.12.2017 

306/18.12.2018 
58/12.02.2019 

     

14,170,257.68  

7 
Eficientizarea consumului de energie aferent 

obiectivului de investiţie Şcoala nr. 309 din 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

Str. 

Moinești nr. 

9 

316/19.12.2017 

297/18.12.2018 

57/12.02.2019 
247/25.11.2021 

     

10,995,172.12  

8 
Eficientizarea consumului de energie aferent 
obiectivului de investiţie Liceul Petru Poni din 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

Bdul. 
Preciziei nr. 

18 

312/19.12.2017 

304/18.12.2018 
52/12.02.2019 

244/25.11.2021 

     
14,876,240.09  

9 
Eficientizarea consumului de energie aferent 

obiectivului de investiţie Grădiniţa nr. 274 din 
Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

Bdul. Iuliu 

Maniu nr. 
11D 

87/08.05.2018 

303/18.12.2018 
51/12.02.2019 

243/25.11.2021 

     
9,101,932.69  

10 
Eficientizarea consumului de energie aferent 

obiectivului de investiţie Grădiniţa nr. 230 din 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

Aleea 

Potaisa nr. 4 

86/08.05.2018 

302/18.12.2018 
50/12.02.2019 

245/25.11.2021 

     

5,199,876.51  

11 
Eficientizarea consumului de energie aferent 

obiectivului de investiţie Grădiniţa nr. 208 din 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

Strada Valea 
Oltului nr.14 

85/08.05.2018 

301/18.12.2018 
49/12.02.2019 

242/25.11.2021 

     
5,880,487.95  

12 
Modernizare și reabilitare termică a Grădiniţei 

Paradisul Piticilor din Sectorul 6 al Municipiului 

Bucureşti 

Str. 

Moinesti nr. 

9 

246/25.11.2021 
     

7,016,939.43  

Subtotal reabilitare energetica complexa     119,675,296.83  



Investiţie 
Nr. 
Crt 

Obiective de investiţii Adresa 

HCL aprobare 
indicatori 
tehnico-

economici 

Valoare 
investiţie,  

inclusiv TVA 
(RON) 

Clădiri noi 
NZEB 

(grădiniţe) 

1 
Construire corp grădiniţa în incinta Cartierului 

A.N.L. Brâncuşi din Sectorul 6 al Municipiului 

Bucureşti 

Str. Valea 

Oltului nr. 

141 

8/30.01.2018 

218/27.09.2018 
41/12.02.2019 

     

7,429,431.97  

2 
Construire corp grădiniţa în incinta Şcolii Sfinţii 

Constantin şi Elena din Sectorul 6 al Municipiului 

Bucuresti 

Aleea Lunca 

Cernei nr. 3  

9/30.01.2018 

219/27.09.2018 
48/12.02.2019 

     

14,378,316.74  

3 
Construire corp grădiniţa în incinta Grădiniţei nr. 

274 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

Bdul. Iuliu 

Maniu nr. 

11D 

83/08.05.2018 

220/27.09.2018 
42/12.02.2019 

     

13,776,017.18  

Clădiri noi 
NZEB 
(after-
school) 

4 

Construire spații destinate activităților școală după 

școală (after-school) în incinta Şcolii gimnaziale 

Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului 

Bucureşti 

Aleea Parva 

nr. 3 

6/30.01.2018 

225/27.09.2018 
47/12.02.2019 

     

16,177,846.98  

5 
Construire spații destinate activităților școală după 

școală (after-school) în incinta Şcolii gimnaziale nr. 

117 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

Str. Fabricii 

nr. 22 

5/30.01.2018 

221/27.09.2018 
43/12.02.2019 

     

20,540,712.19  

6 
Construire spații destinate activităților școală după 

școală (after-school) în  incinta Şcolii gimnaziale 
nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

Str. Obcina 

Mare nr. 2 

7/30.01.2018 

224/27.09.2018 
46/12.02.2019 

     

16,452,722.78  

7 
Construire spații destinate activităților școală după 
școală (after-school) în  incinta Şcolii gimnaziale 

nr. 193 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

Str. Mihaela 
Marcu 

Ruxandra 

nr. 3 

84/08.05.2018 
223/27.09.2018 
45/12.02.2019 

     

16,452,722.78  

8 
Construire spații destinate activităților școală după 

școală (after-school) în  incinta Şcolii gimnaziale 

nr. 156 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

Str. Dealul 

Țugulea nr. 

35 

76/26.04.2018 

222/27.09.2018 
44/12.02.2019 

     

15,953,032.49  

Subtotal clădiri noi NZEB     121,160,803.11  

Total valoare proiect D6EEPB  240,836,099.94  

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
  


