
                                              

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
NR. 125/11.05.2022 

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. ..../......., din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Sectorului 6;  
 Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6, nr.......... 
și nr.........; 
 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. 

 
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 

privind aprobarea depunerii proiectului „SMART 6 - Planificare strategică 

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

(CP18/2022 pentru regiunea mai dezvoltată) 
 

Eficientizarea funcţiilor pe care instituţiile publice le manifestă în raport cu 

comunitatea locală reprezintă un obiectiv major al Sectorul 6 al Municipiului 

București, iar Fondul Social European (FSE) vine în sprijinul autorităţilor locale în 

îndeplinirea acestui obiectiv prin intermediul apelului de proiecte POCA/1014/2/1 

(CP18/2022 pentru regiunea mai dezvoltată) - Fundamentarea deciziilor, planificarea 

strategică și măsuri de simplificare pentru cetăţeni la nivelul administraţiei publice 

locale din regiunea mai dezvoltată Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și 

standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate 

către beneficiari în concordanţă cu SCAP. 

În calitate de potenţial beneficiar eligibil, Sectorul 6 al Municipiului București își 

propune, în vederea simplificării procedurilor administrative, a reducerii birocraţiei 

și a îmbunătăţirii procesului decizional de planificare strategică și elaborare a 

documentelor strategice locale necesare pentru finanţarea și implementarea 

iniţiativelor și investiţiilor locale, realizarea următoarelor activităţi în cadrul 

proiectului ce urmează a fi depus: 

1) Dezvoltarea: 

- strategiei de transformare digitală a Sectorului 6,  

- strategiei pentru energie verde a Sectorului 6. 

Scopul elaborării acestor strategii este de a permite și de a susţine dezvoltarea 

inovativă, acestea urmând a fi utilizate pentru pregătirea și implementarea 

proiectelor și măsurilor finanţate prin programele operaţionale 2021 – 2027,         

din alte surse sau din bugetul local. 

 

2) Retro-digitalizarea arhivei tradiţionale 

existente la nivelul instituţiei, prin crearea 

unei arhive de copii digitale ale 

documentelor. 
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Transferarea în mediul digital, prin procesul de retro-digitalizare, a arhivei 

tradiţionale a instituţiei conţinând documentele cu valoare operaţională prezentă 

va permite stocarea electronică a documentelor într-un spaţiu centralizat şi 

organizat, ușor de accesat, contribuind la procesul de transformare digitală a 

Primăriei Sectorului 6.  

Ţinând cont de dispoziţiile art. 155 alin. (3) lit. d), coroborat cu art. 167 alin. (1) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, primarul are atribuţii în elaborarea proiectelor de strategii privind starea 

economică, socială şi de mediu a Sectorului 6 al Municipiului București, le publică 

pe site-ul instituţiei şi le supune aprobării consiliului local; 

În conformitate cu prevederile art. 129 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al     

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, potrivit competenţelor, aprobă strategiile 

proprii privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu; 

Luând în considerare prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit 

cărora, fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţelor consiliului 

local este supus dezbaterii numai dacă este însoţit, pe lângă celelalte documente 

prevăzute de legislaţia în vigoare, de referatul de aprobare, ca instrument de 

prezentare şi motivare, semnat de iniţiator;  

Având în vedere această oportunitate de finanţare și ţinând cont de Raportul de 
specialitate nr. 737/10.05.2022 întocmit de către Direcţia Fonduri Externe, supun 
spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre 
privind aprobarea depunerii proiectului „SMART 6 - Planificare strategică pentru 

transformare digitală și energie verde”  și a cheltuielilor legate de proiect în 
vederea finanţării acestuia în cadrul apelului de proiecte POCA/1014/2/1 
(CP18/2022 pentru regiunea mai dezvoltată). 
 

 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
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Nr. 758/11.05.2022 
 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul  
„SMART 6- Planificare strategică pentru transformare digitală și energie verde”   
în cadrul apelului de proiecte POCA/1014/2/1 (CP18/2022 pentru regiunea mai dezvoltată) 

și a cheltuielilor legate de proiect 

 

Unul dintre obiectivele strategice ale Sectorului 6 al Municipiului București este susținerea 
dezvoltării economico-sociale și de mediu a comunității locale, prin elaborarea și 
implementarea de proiecte care să răspundă nevoilor locale și priorităților strategice 
existente la nivel european și național. În acest sens, este necesară, pe de o parte, 
elaborarea de strategii locale care să fundamenteze și să sprijine planificarea strategică și 
procesul decizional, iar pe de altă parte, implementarea de măsuri concrete, precum 
digitalizarea serviciilor publice locale și implementarea de soluții pentru promovarea 
energiei verzi. Implementarea conceptelor de oraș SMART și de transformare digitală 
urmăresc în principal creșterea calității vieții în spațiile urbane și dezvoltarea sustenabilă a 
orașelor. 

Programul Operațional Capacitatea Administrativă, prin Fondul Social European, vine în 
sprijinul autorităților locale prin intermediul apelului de proiecte POCA/1014/2/1 
(CP18/2022 pentru regiunea mai dezvoltată) - Fundamentarea deciziilor, planificarea 
strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale 
din regiunea mai dezvoltată - Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde 
comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari 
în concordanță cu SCAP. 

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 
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În calitate de potențial beneficiar, Sectorul 6 al Municipiului București își propune 
realizarea de instrumente pentru planificare strategică în domeniul 
transformării digitale la nivel local și al soluțiilor sustenabile din domeniul 
pentru energiei durabilă (verde).  

În acest sens, propunem depunerea unui proiect în cadrul apelului POCA 1014/2/1 
(CP18/2022) având ca scop îmbunătățirea planificării strategice instituționale prin 
elaborarea documentelor strategice locale necesare pentru finanțarea și implementarea 
inițiativelor și investițiilor locale din domeniile Transformare Digitală și Energie Verde 
prin realizarea următoarelor activități: 

1) Strategia de Transformare Digitală a Sectorului 6;  

2) Strategia pentru Energie Verde a Sectorului 6, precum și  

3) Retro-digitalizarea arhivei tradiționale existente la nivelul instituției, prin 
crearea unei arhive de copii digitale ale documentelor. 

Transformarea digitală este una dintre prioritățile UE. Parlamentul European elaborează 
politicile care vor întări capacitățile Europei în noile tehnologii digitale, vor susține 
tranziția verde și vor ajuta statele membre UE să atingă neutralitatea climatică până în 
2050.  

Totodată, aceste politici vor susține și vor contribui la digitalizarea serviciilor publice. În 
mai 2021, deputații europeni au adoptat un Raport pentru modelarea viitorului 
digital al Europei, solicitând Comisiei Europene să abordeze în continuare provocările 
asociate tranziției digitale, și în special să folosească oportunitățile create de piața unică 
digitală și de folosirea inteligenței artificiale. De asemenea, ei au solicitat sprijinirea 
inovației și a competențelor digitale. 

În același timp, Comisia Europeană a adoptat o serie de propuneri - Pactul verde 
european, Noul Bauhaus European, Pregătiți pentru 55, menite să adapteze 
politicile UE în domeniul climei, energiei, transporturilor și fiscalității, pentru a reduce cu 
cel puțin 55% până în 2030 emisiile nete de gaze cu efect de seră, față de nivelurile din 
1990.  
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În acest context, scopul dezvoltării celor două strategii instituționale este acela de a 
răspunde atât cerințelor Uniunii Europene, cât și problemelor reale ale comunității locale, 
scopul final fiind acela de a formula şi implementa viitoarele proiecte vizând 
transformarea digitală și eficientizarea energetică la nivelul Sectorului 6. 

Domeniile vizate de proiect se subscriu priorităților de dezvoltare stabilite la nivel 
european, național și local, iar unele dintre viitoarele finanțări disponibile în perioada de 
programare 2021 – 2027 vor fi condiționate de existența la nivel local a documentelor 
strategice care oferă suportul decizional și de planificare. 

Prin eficiență energetică la nivelul comunităţii, întelegem un factor determinant pentru o 
creştere economică inteligentă, sănătoasă şi durabilă, cu impact major în dezvoltarea 
urbană. Prin conştientizarea importanței utilizării eficiente a energiei se obține reducerea 
costurilor, consumului şi creșterea performanței energetice în clădirile şi obiectivele de 
utilizare a energiei, eficientizarea mobilității urbane și a serviciilor publice, principalele 
obiective şi priorități ale administrației publice locale.  

În ceea ce privește transferarea în mediul digital, prin procesul de retro-digitalizare, a 
arhivei traditionale a instituției conţinând documentele cu valoare operațională 
prezentă, aceasta va permite: 

- stocarea electronică a documentelor într-un spațiu centralizat şi organizat, ușor 
de accesat, cu posibilitatea de a asocia metadate pentru fiecare document în 
parte; 

- importul automat în arhiva electronică a documentelor obținute în urma retro-
digitalizării;  

- versionarea automată a documentelor, permițând păstrarea tuturor versiunilor 
prin care trece un document/înregistrare; 

- lucru colaborativ pe documente;  

- arhivarea documentelor în funcție de termenele de păstrare şi tipurile de 
documente 

La nivelul fondului arhivistic al Primăriei Sectorului 6 se află în prezent, conform 
centralizării, aproximativ 2.215 metri liniari de documente, dintre care 462 metri liniari 
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de documente sunt prelucrate și arhivate conform normelor legale în vigoare și 
termenelor prevăzute în nomenclatoarele arhivistice. Drept urmare, nevoia instituției 
de digitalizare a acestor documente este reală și justificată. 

Precizăm că proiectul propus se încadrează în următoarele priorități strategice din 
cadrul Programului de dezvoltare urbană a Sectorului 6 al Municipiului 
București 2021-2030 (PIDU 2021-2030): 

1. Prioritatea strategică 4 – Mediu curat, regenerare urbană și locuire de 
calitate – va contribui la îndeplinirea obiectivelor specifice Îmbunătățirea 
performanței energetice a clădirilor publice și private, Modernizarea și creșterea 
eficienței energetice a sistemului de iluminat public, Asigurarea unei gestionări 
eficiente a deșeurilor și promovarea tranziției la o economie circulară, 
Conservarea patrimoniului natural, cultural și dezvoltarea infrastructurii verzi și 
Dezvoltarea infrastructurii rețelelor de infrastructură urbană (apă, canalizare, 
siguranța cetățenilor, situații de urgență) și reducerea poluării solului/apei. 

2. Prioritatea strategică 5 - Guvernare locală inteligentă - va contribui la 
îndeplinirea obiectivului specific Digitalizarea serviciilor publice și implementarea 
conceptului de smart city. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

 

IULIANA LECA 

Șef Serviciu  

Octavian ARON 

 

 

 

Consilieri,  

                                                                                                                    Corina MARINICĂ 

Mihaela CĂLIN 

 


