
                                              

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea depunerii proiectului „SMART 6- Planificare strategică pentru 

transformare digitală și energie verde” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării 
acestuia în cadrul apelului de proiecte POCA/1014/2/1 (CP18/2022 pentru                              

regiunea mai dezvoltată) 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 
specialitate al Direcției Fonduri Externe nr. 758/11.05.2022, din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Sectorului 6;  
 Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6, nr. 1                 
și nr. 5; 
 În conformitate cu prevederile: 
        -  Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020; 
        - Ghidului solicitantului aferent cererii de proiecte POCA/1014/2/1 (CP18/2022 pentru 
regiunea mai dezvoltată); 

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

        -  O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 
de programare 2014-2020; 
           În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. 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 „SMART 6- Planificare strategică pentru 
transformare digitală și energie verde”  în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 

Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Cod apel: POCA/1014/2/1/ Introducerea 

de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele 

orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP; Titlu apel: CP 18/2022 Fundamentarea 

deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul 

administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată. 
Art. 2. Se aprobă valoarea totală maximă eligibilă a proiectului                       

„SMART 6- Planificare strategică pentru transformare digitală și energie verde”  în cuantum 
de 4.000.000,00 lei (inclusiv TVA), din care finanțare nerambursabilă în cuantum de          
3.920.000,00 lei, reprezentând 98% din valoarea totală eligibilă. 

Art. 3. Se aprobă asigurarea şi susţinerea din bugetul local a contribuţiei proprii a 
beneficiarului în cadrul proiectului „SMART 6- Planificare strategică pentru transformare 
digitală și energie verde”, în cuantum maxim de 80.000,00 lei (inclusiv TVA), reprezentând 
2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile. 

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului „SMART 6- Planificare strategică pentru transformare digitală și energie verde”  
se vor asigura din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București. 
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Art 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
Art. 6. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 al Municipiului București să semneze 

contractul de finanțare nerambursabilă cu AM POCA din cadrul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației. 

Art. 7. (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. 8.  Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă,       
în termenul prevăzut de lege. 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                   pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
         Lucian Dubălaru                                                                din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                                         Secretarul  general al Sectorului 6,   
  
                                                                                                        Demirel Spiridon                                             
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