
                                              

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
NR. 133/12.05.2022 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6                                   
nr. 101/30.06.2021 privind avizarea Programului integrat de dezvoltare urbană a sectorului 6 al 
municipiului București 2021-2030, solicitarea către Consiliul General al Municipiului București 

să aprobe  Programului integrat de dezvoltare urbană a sectorului 6 al municipiului București 
2021-2030 și revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 286/11.12.2018 

 
 
 

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 avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 6, nr.......... ; 
 Ținând cont de H.C.L al Sectorului 6 nr. 101/2021 privind avizarea Programului 
integrat de dezvoltare urbană a sectorului 6 al municipiului București 2021-2030, solicitarea 
către Consiliul General al Municipiului București să aprobe Programul integrat de dezvoltare 
urbană a sectorului 6 al municipiului București 2021-2030 și revocarea Hotărârii Consiliului 
Local al Sectorului 6 nr. 286/11.12.2018, precum și Hotărârea Consiliului General al 
Municipiului București nr. 437/26.11.2021 privind aprobarea Programului integrat de 
dezvoltare urbană a sectorului 6 al municipiului București 2021-2030; 

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 Specific pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), 
Componenta C10 – Fondul Local; 

- 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; 
 
 
 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



 
 
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. c) și alin. (3),                   

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,                       
cu modificările și completările ulterioare;       

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. I.  Se avizează modificarea și completarea Programului integrat de dezvoltare 
urbană a sectorului 6 al municipiului București 2021-2030 prevăzut în Anexa la                       
H.C.L. al Sectorului 6 nr. 101/2021, după cum urmează: 

Anexa 5  a P.I.D.U. - ASISTENȚĂ ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ, se înlocuiește cu 
Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. II. Se solicită Consiliului General al Municipiului București să aprobe modificarea 
și completarea Programului integrat de dezvoltare urbană a sectorului 6 al municipiului 
București 2021-2030, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 437/2021, conform anexei la prezenta 
hotărâre. 

Art. III. (1) Primarul Sectorului 6 prin direcțiile și instituțiile publice implicate 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. IV. 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 modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6                         
nr. 101/30/06.2021 privind avizarea Programului integrat de dezvoltare urbană a             

sectorului 6 al municipiului București 2021-2030, solicitarea către Consiliul General al 
Municipiului București să aprobe  Programul integrat de dezvoltare urbană a 

sectorului 6 al municipiului București 2021-2030 și revocarea Hotărârii Consiliului Local 
al Sectorului 6 nr. 286/11.12.2018 

 

 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 disparităţile 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.  
 Includerea în Programul integrat de dezvoltare urbană a sectorului 6 al 
municipiului București 2021-2030 a Planului integrat de acţiune privind îmbunătăţirea 

condiţiilor de locuire pentru tinerii care provin din comunităţi marginalizate sau 

grupuri vulnerabile (elaborat de către structura de specialitate D.G.A.S.P.C., conform 
notei nr. 818204 din 10.05.2022) reprezintă un avantaj competitiv pentru autoritatea 
locală din perspectiva accesării fondurilor nerambursabile pentru domeniul asistenţei și 
incluziunii sociale. 
 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. c) și alin. (3) 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 modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6                      
nr. 101/30.06.2021 privind avizarea Programului integrat de dezvoltare urbană a 
sectorului 6 al municipiului București 2021-2030, solicitarea către Consiliul General al 
Municipiului București să aprobe  Programul integrat de dezvoltare urbană a                   
sectorului 6 al municipiului București 2021-2030 și revocarea Hotărârii Consiliului Local 
al Sectorului 6 nr. 286/11.12.2018. 
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Nr. 761/11.05.2022 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6                                    
nr. 101/30/06.2021 privind avizarea Programului integrat de dezvoltare urbană a sectorului 6 

al municipiului București 2021- 2030, solicitarea către Consiliul General al Municipiului 
București să aprobe Programul integrat de dezvoltare urbană a sectorului 6 al municipiului 

București 2021-2030 și revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 286/11.12.2018 

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 componentei C10 - Fondul Local se vor aborda provocările legate de 
disparitățile 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.  

În data de 10 mai 2022, a fost publicat în Monitorul Oficial nr.467 bis, Anexa la Ordinul 
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999/2022 pentru aprobarea Ghidului 
specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și 
reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local.  
 
Conform prevederilor Ghidului aprobat, în vederea depunerii proiectului și respectării criteriilor de 
eligibilitate, solicitantul trebuie să prezinte nota de fundamentare privind nevoia de locuințe 
pentru tineri din comunități marginalizate sau grupuri vulnerabile (notă aprobată anterior prin 
HCL 95 din 13.04.2022) respectiv planul integrat de acțiune care va avea ca scop 
îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru tinerii care provin din comunități și grupuri vulnerabile 
și pentru gospodăriile din care fac parte, inclusiv prin măsuri pentru integrarea socială și 
economică a grupurilor țintă. Planul poate fi extras sau actualizare a SIDU/PUG/alte 

strategii locale.  

Având în vedere că planul integrat de acțiune nu a fost aprobat anterior, coroborat cu faptul 
că apelul de proiecte se lansează pe data de 16 mai, ora 10 iar abordarea este de tip 
necompetitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, pe principiul primul venit, 
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primul servit, este necesară adoptarea de urgență a planului integrat de acțiune respectiv 
actualizarea strategiilor de dezvoltare locale, în acest caz - Programul integrat de dezvoltare 
urbană (PIDU) a sectorului 6 al municipiului București 2021 – 2030.  

Astfel, conform PIDU 2021 – 2030, în ANEXA 5 – ASISTENȚĂ ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ, este 
descrisă situația actuală din punct de vedere al aspectelor critice identificate pe raza 
administrativ - teritorială a Sectorului 6.  

În acest sens, Prin nota de fundamentare a DGASPC S6. 818204 din 10.05.2022, este solicitată 
includerea în anexa 5, menționată anterior, a Planului integrat de acțiune privind 

îmbunătățirea condițiilor  de locuire pentru tinerii care provin din comunități 

marginalizate sau grupuri vulnerabile. 

Includerea în PIDU 2021 - 2030 a Planului integrat de acțiune privind îmbunătățirea condițiilor  
de locuire pentru tinerii care provin din comunități marginalizate sau grupuri vulnerabile 
reprezintă un avantaj competitiv pentru autoritatea locală din perspectiva accesării fondurilor 
nerambursabile pentru domeniul asistenței și incluziunii sociale atât din PNRR cât și din alte 
fonduri externe.  

Având în vedere cele menționate anterior, considerăm oportună supunerea spre aprobare a 
Consiliului Local al Sectorului 6 a proiectului de hotărâre privind modificare și completarea 
Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 101/30/06.2021 privind avizarea Programului integrat de 
dezvoltare urbană a sectorului 6 al municipiului București 2021-2030, solicitarea către Consiliul 
General al Municipiului București să aprobe  Programului integrat de dezvoltare urbană a 
sectorului 6 al municipiului București 2021-2030 și revocarea Hotărârii Consiliului Local al 
Sectorului 6 nr. 286/11.12.2018. 
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