
                                              

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
NR. 98/08.04.2022 

privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul  
“Construirea de locuințe nZEB plus pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție din 

Sectorul 6!” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.2 și  
a cheltuielilor legate de proiect 

 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 
specialitate al Direcției Fonduri Externe nr. ..............., din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Sectorului 6;  
 Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6, nr. ......... 
și nr. ........; 
 Luând în considerare prevederile Planului Național de Redresare și Reziliență aprobat 
de către Comisia Europeană la data de 27.09.2021 și de către Consiliul Uniunii Europene la 
data de 28.10.2021; 
 În conformitate cu prevederile: 

- Ghidului solicitantului pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), 
Componenta C10 - Fondul Local, Axa de investiții I.2. Construirea de locuințe pentru 
tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea 
cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate 
României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri 
pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru 
accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de 
redresare și reziliență; 

- Hotărârii Guvernului nr. 209 din 14 februarie 2022 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului                       
nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea 
fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, 
precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului                
nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și 
reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și 
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; 
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. p) și o), 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 aprobă depunerea proiectului cu titlul “Construirea de locuințe nZEB plus 
pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție din Sectorul 6!” în cadrul Planului 
Național de Redresare și Reziliență (PNRR), apelul de proiecte PNRR/2022/C10/I.2, 
Componenta C10 - Fondul Local, Axa de investiții I.2. Construirea de locuințe pentru 
tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ, precum și descrierea 
sumară a investiției, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



Art. 2. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului cu titlul “Construirea de 
locuințe nZEB plus pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție din Sectorul 6!”, 
conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3.  Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului cu titlul “Construirea de locuințe nZEB plus pentru tinerii care părăsesc 
sistemul de protecție din Sectorul 6!” se vor asigura din bugetul local al Sectorului 6 al 
Municipiului București. 

Art. 4. Se aprobă nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea investiției, 
conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 prin Direcția Fonduri Externe, Direcția Generală 
Investiții Publice și Direcția Economică, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 
conform competențelor. 

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 

Art. 6.  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 de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul “Construirea de 

locuinţe nZEB plus pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie din Sectorul 6!” 
în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.2 și a cheltuielilor legate de proiect 

 
Sectorul 6 al Municipiului București este potenţial beneficiar eligibil în cadrul apelului de 
proiecte cu titlul PNRR/2022/C10/I.2, Componenta C10 - Fondul Local, Axa de investiţii I.2. 
Construirea de locuinţe pentru tineri/locuinţe de serviciu pentru specialiști din sănătate și 
învăţământ, în cadrul Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă (PNRR). 
Prin intermediul componentei C10 - Fondul Local se vor aborda provocările legate de 
dispariţile teritoriale și sociale din zonele urbane și rurale, precum și mobilitatea urbană. 
Obiectivul acestei componente este de a susţine o transformare durabilă urbană și rurală 
prin utilizarea soluţiilor verzi și digitale.  
Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activităţi/acţiuni specifice realizării de 
investiţii pentru creșterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale multifamiliale, 
respectiv: 
 Lucrări pentru amenajarea terenului, lucrări de demolare pentru eliberarea 
terenului pentru construcţia de locuinţe; 
 Lucrări de construire și dotare a obiectivului de investiţii;  
 Proiectare și asistenţă tehnică - doar dacă nu este utilizat proiectul tip: cheltuieli 
pentru (documentaţii suport) şi obţinere avize, acorduri, autorizaţii; 
 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii; 
 Asigurarea staţiilor de încărcare a vehiculelor electrice; 
 Alte cheltuieli (cote, taxe, avize, diverse și neprevăzute, organizare șantier). 
Prin proiectul „Construirea de locuinţe nZEB plus pentru tinerii care părăsesc sistemul de 

protecţie din Sectorul 6!”, Sectorul 6 al Municipiului București va pune la dispoziţie locuinţe în 
sistem deschis, transparent și nediscriminatoriu, gratuit sau la un cost minimal care va 
acoperi strict necesarul de întreţinere pentru a asigura funcţionarea lor. Tinerii care 
părăsesc sistemul de protecţie vor asigura costurile de întreţinere al locuinţelor.   
 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. 2 lit. p) și o) din                   
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre 
privind aprobarea depunerii proiectului „Construirea de locuinţe nZEB plus pentru tinerii care 

părăsesc sistemul de protecţie din Sectorul 6!” și a cheltuielilor legate de proiect. 
 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
 
 
 
 
 
 
 

CABINET PRIMAR 

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. 480/08.04.2022 
 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlu “Construirea de locuinţe 

nZEB plus pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie din Sectorul 6!”  și a cheltuielilor 

legate de proiect, în vederea finanţării acestuia în cadrul apelului de proiecte 

PNRR/2022/C10/I.2 

 

Sectorul 6 al Municipiului București este potențial beneficiar eligibil în cadrul apelului de 

proiecte cu titlul PNRR/2022/C10/I.2, Componenta C10 - Fondul Local, Axa de investiții I.2. 

Construirea de locuințe pentru tineri/ locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și 

învățământ, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). 

Prin intermediul componenței C10 - Fondul Local se vor aborda provocările legate de disparițile 

teritoriale și sociale din zonele urbane și rurale,precum și mobilitatea urbană. Obiectivul acestei 

componente este de a susține o transformare durabilă urbană și rurală prin utilizarea soluțiilor 

verzi și digitale.  

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale 

proiectului fără TVA. Astfel, în cazul proiectelor depuse, valoarea TVA aferentă cheltuielilor 

eligibile se va restitui beneficiarului de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de 

reforme și/sau investiții pentru Componenta 10 — Fondul Local - MDLPA, în conformitate cu 

legislația în vigoare. Abordarea va fi de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere a 

cererilor de finanțare, pe principiul primul venit, primul servit. 

Prin proiectul „Construirea de locuințe nZEB plus pentru tinerii care părăsesc sistemul de 

protecție din Sectorul 6!”, Sectorul 6 al Municipiului București va pune la dispoziție locuințe în 

sistem deschis, transparent și nediscriminatoriu, gratuit sau la un cost minimal care va acoperi 

strict necesarul de întreținere pentru a asigura funcționarea lor. Tinerii care părăsesc sistemul 

de protecție vor asigura costurile de întreținere al locuințelor. 

DIRECȚIA FONDURI EXTERNE 
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 



 

 

Suma maximă eligibilă pentru suprafața constuită este de 794 Euro/m2, fără TVA. De 

asemenea, minim 0,9% din bugetul total al proiectului trebuie să corespundă 

resurselor/echipamente informatice la scară mare, centre de date, senzori și alte echipamente 

wireless, care respectă criteriile de reducere a emisiilor de dioxid de carbon și criteriile de 

eficiență energetică. 

 

Proiectul “ Construirea de locuințe nZEB plus pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție 

din Sectorul 6!” face parte dintr-o amplă viziune privind dezvoltarea socială performantă și 

incluzivă, prin dezvoltarea locuințelor sociale și de necesitate de la nivelul sectorului și se 

înscrie în Programul integrat de dezvoltare urbană a Sectorului 6 pentru perioada 2021-2030, 

aprobat de Consiliul General al Municipiului București prin HCGMB nr. 437/26.11.2021. 

Având în vedere cele menționate anterior, considerăm oportună supunerea spre aprobare a 

Consiliului Local al Sectorului 6 a proiectului de hotărâre privind proiectul cu titlu 

“Construirea de locuințe nZEB plus pentru tinerii care părăsesc sistemul de 

protecție din Sectorul 6!”  și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia 

în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 
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