
                                              

HOTĂRÂRE 
privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 95/13.04.2022 pentru 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 Generale Dezvoltare Locală Digitalizare, Proiecte cu Fonduri Externe 
nr. 40325/07.09.2022, 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; 
 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: 

- Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 95/13.04.2022 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; 

- 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; 

- art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, cu modificările și completările ulterioare; 
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;          

 
 
 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



 
Consiliul Local al Sectorului 6 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. I. Articolul 2 al H.C.L. Sector 6 nr. 95/13.04.2022 se modifică, se completează și 

va avea următorul conținut:  
„(1) 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. 

 (2) În vederea finanțarii proiectului cu titlul „Construirea de locuințe nZEB plus 
pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție din Sectorul 6!”, se aprobă valoarea 
celor 44 de stații de încărcare a vehiculelor electrice, obligatorii, în cuantum                       
de 5.414.970,00 lei, care vor fi achiziționate centralizat de Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației prin PNRR”.  

Art. II. Celelalte prevederi ale H.C.L Sector 6 nr. 95/13.04.2022 rămân nemodificate. 
Art. III. (1) Primarul Sectorului 6 prin Direcția Generală Dezvoltare Locală 

Digitalizare, Proiecte cu Fonduri Externe, Direcția Generală Investiții Publice și Direcția 
Generală 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. IV.  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   
 
 
 
 
 
 
Nr.: 198                                                                                                                                                                   
Data: 12.09.2022   
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