
                                              

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
NR. 231/07.09.09.2022 

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.......... 
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: 

- 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. 
           

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 proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 95/13.04.2022 

pentru aprobarea depunerii proiectului cu titlul “Construirea de locuinţe nZEB plus 

pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie din Sectorul 6!” în cadrul apelului 

de proiecte PNRR/2022/C10/I.2 și a cheltuielilor legate de proiect 

 

 

Sectorul 6 al Municipiului București a depus 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, Planul Naţional de Redresare și Rezilienţă (PNRR), cererea de finanţare 

cu titlul “Construirea de locuinţe nZEB plus pentru tinerii care părăsesc sistemul de 

protecţie din Sectorul 6!”  (număr înregistrare MDLPA  C10-I2-10/16 mai 2022). 

Prin intermediul acestui proiect, Sectorul 6 al Municipiului București va pune la 

dispoziţie tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie locuinţe în sistem deschis, 

transparent și nediscriminatoriu, gratuit sau la un cost minimal. Tinerii vor asigura 

costurile de întreţinere al locuinţelor. 

Ca urmare a procesului de evaluare desfășurat de către Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administraţiei (MDLPA), Sectorul 6 al Municipiului București în 

calitate de solicitant, a primit o serie de clarificări cu termen de răspuns 13.09.2022.  

Astfel, prin solicitarea de clarificare primită în data de 06.09.2022, este necesară 

aprobarea valorii staţiilor de încărcare, care au o alocare suplimentară și care se vor 

achiziţiona centralizat de către MDLPA.  

 

Având în vedere termenul de 13 septembrie 2022, impus pentru transmiterea 

răspunsului la clarificările solicitate de către MDLPA, este necesară adoptarea 

proiectului de hotărâre cu maximă celeritate conform prevederilor art. 7 alin. (13) 

din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,                 

cu modificările și completările ulterioare. 

 

CABINET PRIMAR 

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 



 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. 2 lit. p) și 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 modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 94/13.04.2022 pentru 

aprobarea depunerii proiectului cu titlu „Construirea de locuinţe nZEB plus pentru 

tinerii care părăsesc sistemul de protecţie din Sectorul 6!” și a cheltuielilor legate de 

proiect. 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nr. 40325/07.09.2022 
 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
al proiectului de 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 
 

În data de 06.09.2022, Sectorul 6 al Municipiului București a primit o solicitare de clarificări 

din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) cu termen 

13.09.2022 cu privire la cererea de finanțare cu titlul “Construirea de locuințe nZEB plus 

pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție din Sectorul 6!”  (număr înregistrare 

MDLPA  C10-I2-10/16 mai 2022). În acest context, este necesar un răspuns în regim de 

urgență până cel târziu la data de 13 septembrie, în absența acestuia componenta 

propusă spre finanțare fiind respinsă.  

Precizăm că proiectul a fost depus 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 inițiativei, Sectorul 6 al Municipiului București va pune la dispoziție tinerilor 

care părăsesc sistemul de protecție locuințe în sistem deschis, transparent și nediscriminatoriu, 

gratuit sau la un cost minimal. Tinerii vor asigura costurile de întreținere ale locuințelor. 

Proiectul “Construirea de locuințe nZEB plus pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție 

din Sectorul 6!” face parte dintr-o amplă viziune privind dezvoltarea socială performantă și 

incluzivă, prin dezvoltarea locuințelor sociale și de necesitate de la nivelul sectorului 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. 

 

Direcția Generală Dezvoltare Locală 
Digitalizare, Proiecte cu 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 



 

 

Astfel, conform clarificării solicitate de MDLPA, beneficiarul trebuie să aprobe valoarea 

stațiilor de încărcare, care au o alocare suplimentară și care se vor achiziționa centralizat de 

către MDLPA. Costul celor 44 de stații de încărcare este în cuantum de 5.414.970,00 lei. 

Luând în considerare cele menționate anterior, considerăm necesară supunerea spre aprobare 

a Consiliului Local al Sectorului 6 a proiectului de 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.  

 

 

 

Director General 

 

 

 

Director Executiv 

Octavian ARON 

 

 

 

 
     Întocmit,  
     Consilier  

 Mădălina IACOB 
 


