
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

NR. 214/05.08.2022 
privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul „Renovare energetică moderată a blocurilor  

de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București - Runda II - Lot 1” în cadrul apelului  
de proiecte PNRR/2022/C5 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 C5 – Valul Renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică                 
și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată 
sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale; 

- 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. 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 „Renovare energetică moderată                       
a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București - Runda II - Lot 1” în cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), apelul de proiecte PNRR/2022/C5, 
Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică                  
și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată 
sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, și a măsurilor propuse pentru renovarea 
energetică conform Anexei nr. 1 - Descrierea investiției, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 

 

ROMÂNIA 
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AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



 
 
 
 
 
Art. 2. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului cu titlul „Renovare energetică 

moderată a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București - Runda II - Lot 1”, 
conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile care pot apărea pe durata implementării 
proiectului cu titlul „Renovare energetică moderată a blocurilor de locuințe din Sectorul 6           
al Municipiului București - Runda II - Lot 1” se vor asigura din bugetul local al Sectorul 6 al 
Municipiului București. 

Art. 4. (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. 5. 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 
“Renovare energetică moderată a blocurilor de locuinţe din Sectorul 6  

al Municipiului București – Runda II – Lot 1” în cadrul apelului  
de proiecte PNRR/2022/C5 și a cheltuielilor legate de proiect 

 

Sectorul 6 al Municipiului București este potenţial beneficiar eligibil în cadrul 
apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 1 
- Schema de granturi pentru eficienţă energetică și rezilienţă în clădiri rezidenţiale 
multifamiliale, Operaţiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a 
clădirilor rezidenţiale multifamiliale, Planul Naţional de Redresare și Rezilienţă 
(PNRR). 

Prin intermediul componenţei C5 - Valul Renovării se urmărește 
îmbunătăţirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienţei energetice, 
a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziţiei către clădiri verzi 
și inteligente, păstrând estetica și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor 
mecanisme adecvate de monitorizare a performanţelor fondului construit și 
asigurarea capacităţii tehnice pentru implementarea investiţiilor.  

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activităţi/acţiuni specifice 
realizării de investiţii pentru creșterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale 
multifamiliale, respectiv: 

• Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; 

• Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de 
furnizare a apei calde de consum; 

• Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau 
termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; 

• Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau 
ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior; 

• Lucrări de reabilitare/modernizare a instalaţiilor de iluminat din clădiri; 

• Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri; 

• Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii 
clădirilor pentru soluţii inteligente; 

• Lucrări pentru echiparea clădirilor cu staţii de încărcare pentru mașini 
electrice conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a 
clădirilor, republicată; 
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• Alte tipuri de lucrări; 

• Cheltuieli pentru elaborarea sau actualizarea documentaţiilor                     
tehnico-economice. 

Toate măsurile de creștere a eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale 
multifamiliale sunt fundamentate în Raportul de expertiză tehnică și/sau în Raportul 
de audit energetic și se vor detalia în documentaţia tehnico-economică (SF/DALI și 
proiectul tehnic), întocmite conform H.G. nr. 907/2016.  

Prin proiectul „Renovare energetică moderată a blocurilor de locuinţe din 

Sectorul 6 al Municipiului București – Runda II - Lot 1”, sunt propuse lucrări de creștere 
a eficienţei energetice. 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. 2 lit. 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 cu titlul „Renovare energetică 

moderată a blocurilor de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului București – Runda II -       

Lot 1” și a cheltuielilor legate de proiect. 

 

 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 

 
 



 

 

Nr. ........./............08.2022 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul  
“Renovare energetică moderată a blocurilor de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului 

București – Runda II – Lot 1”  și a cheltuielilor legate de proiect,  
în vederea finanţării acestuia în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5 

 

Sectorul 6 al Municipiului București este potenţial beneficiar eligibil în cadrul apelului 

de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5, Componenta C5 — Valul Renovării, runda 2, Axa 1 - 

Schema de granturi pentru eficienţă energetică și rezilienţă în clădiri rezidenţiale 

multifamiliale, Operaţiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a 

clădirilor rezidenţiale multifamiliale, Planul Naţional de Redresare și Rezilienţă (PNRR). 

Prin intermediul componenţei C5 - Valul Renovării se urmărește îmbunătăţirea fondului 

construit printr-o abordare integrată a eficienţei energetice, a consolidării seismice, a 

reducerii riscului la incendiu și a tranziţiei către clădiri verzi și inteligente, păstrând 

estetica și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de 

monitorizare a performanţelor fondului construit și asigurarea capacităţii tehnice pentru 

implementarea investiţiilor. Prin prezentul apel de proiecte gestionat de către Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei (MDLPA), este sprijinită realizarea de 

investiţii pentru creșterea eficienţei energetice a a clădirilor rezidenţiale multifamiliale. 

Rata de finanţare 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 investiţii pentru Componenta 5 — Valul Renovării - MDLPA, în conformitate 

cu legislaţia în vigoare.  

 

Sectorul 6 al Municipiului București, prin intermediul compartimentului de specialitate 

pregătește o singură cerere de finanţare ce cuprinde 21 de obiective de investiţii. Alegerea 

depunerii unei singure cereri de finanţare este justificată din perspectiva faptului că în 

runda 2 abordarea va fi de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de 

finanţare, pe principiul primul venit, primul servit. Astfel, depunerea mai multor cereri 
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de finanţare, din perspectiva timpului alocat proceselor corespondente, ar diminua 

șansele de atragere a fondurilor. 

 

Actual, finanţatorul, MDLPA, nu a publicat suma disponibilă aferentă celei de a doua 

runde de depunere a proiectelor pentru renovarea energetică moderată sau aprofundată 

a clădirilor rezidenţiale multifamiliale însă  pentru întreaga Componentă 5 bugetul 

disponibil la nivel naţional este de 403.415.943 euro.  

 

Proiectul „Renovare energetică moderată a blocurilor de locuinţe din Sectorul 6 al 

Municipiului București - Runda II - Lot 1” face parte dintr-o amplă viziune privind mediu 

curat, regenerare urbană și locuire de calitate, prin îmbunătăţirea performanţei 

energetice a clădirilor publice/private 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. 

 

Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui cost unitar pentru lucrările de 

renovare moderată de 200 Euro/m2 (arie desfășurată), fără TVA. Astfel, valoarea maximă 

eligibilă aferentă cererii de finanţare ce cuprinde 21 de obiective de investiţii este de 

169,334,418.46 lei inclusiv TVA. Valoarea cheltuielilor neeligibile este de  

22,477,388.24 inclusiv TVA.  

Având în vedere cele menţionate anterior precum și necesitatea pregătirii din timp a unei 

documentaţii mature care să răspundă cerinţelor finanţatorului, considerăm oportună 

supunerea spre aprobare a Consiliului Local al Sectorului 6 a proiectului de hotărâre 

privind proiectul cu titlu „Renovare energetică moderată a blocurilor de locuinţe din 

Sectorul 6 al Municipiului București– Runda II - Lot 1”  și a cheltuielilor legate de proiect, 

în vederea finanţării acestuia în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Octavian ARON 

     Întocmit,  
     Consilier  

 Mădălina IACOB 


