
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 289/31.10.2022 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 165/26.07.2022 
privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de               

până la 150.000.000,00 lei, cu modificările și completările ulterioare 
 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul comun de 
specialitate al Direcţiei Generale Economice și al Direcției Generale Investitii Publice,                      
nr. 49786/31.10.2022; 
 Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr. ........... 
și nr. ...........;  
 În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. f) și g) și art. 61 alin. (1) din                      
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind 
datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV 
din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și 
funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Conform Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 Potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) lit. (f) din Legea privind achizițiile publice                      
nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu Art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
 Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la 
contracte sau convenții; 
 Având în vedere prevederile hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 6: 

- nr. 165 din data de 26.07.2022 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări 
rambursabile interne în valoare de până la 150.000.000,00 lei; 

- nr. 183/12.08.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local                  
Sector 6 nr. 165 din data de 26.07.2022 privind aprobarea contractării și garantării unei 
finanțări rambursabile interne în valoare de până la 150.000.000,00 lei; 

 În temeiul art. 139 alin. (3) lit. b) și art. 166 alin. (2) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a) și                      
art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
  

 Art. I. Titlul H.C.L. Sector 6 nr. 165/26.07.2022, modificată prin H.C.L. Sector 6                      
nr. 183/12.08.2022 se modifică și va avea următorul conținut: 

„Hotărâre privind aprobarea Programului Local actualizat de Reabilitare Termică           

Sector 6  și a altor obiective de investiții, precum și aprobarea contractării și garantării unei 

finanțări rambursabile interne în valoare de până la 150.000.000 lei în vederea finanțării unor 

obiective de investiții cuprinse în program.” 
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Art. II. Articolul 2 al H.C.L. Sector 6 nr. 165/26.07.2022, modificată prin                      
H.C.L. Sector 6 nr. 183/12.08.2022 se modifică și va avea următorul conținut:  

(1)„Contractarea și garantarea finanțării rambursabile interne prevăzute la Art. 1 se face 

pentru finanțarea și/sau cofinanțarea unor obiective de investitii cuprinse în Programul Local 

actualizat de Reabilitare Termică Sector 6, precum și a altor obiective de investiții menţionate în 

Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.” 

(2) Se aprobă Lista investițiilor publice finanțate din finanțarea rambursabilă internă în 

valoare de până la 150.000.000 lei, parte din Programul Local actualizat de Reabilitare Termică 

Sector 6, precum și  alte obiective de investiții conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.” 

(3) Finanţarea cheltuielilor, prevăzute la  alin. (2) se asigură din fonduri aprobate cu 

această destinaţie în următoarea ordine: fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, 

alocări de la Bugetul de Stat, finanţări rambursabile interne sau externe contractate de către 

Sectorul 6 al Municipiului București şi/sau alte surse legal constituite.” 

Art. III. Se înlocuiește Anexa 1 la H.C.L. Sector 6 nr. 165/2022 – ”Lista investițiilor 

publice finanțate din finanțarea rambursabilă internă în valoare de până la 150.000.000 lei, parte 

din Programul Local actualizat de Reabilitare Termică Sector 6” cu Anexa – ”Lista investițiilor 

publice finanțate din finanțarea rambursabilă internă în valoare de până la 150.000.000 lei,          

parte din Programul Local actualizat de Reabilitare Termică Sector 6, precum și  alte obiective 

de investiții” care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. IV. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6                      

nr. 165/26.07.2022, modificată prin H.C.L. Sector 6 nr. 183/12.08.2022, rămân neschimbate. 
Art. V. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii Publice și Direcția Generală 

Economică, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 
 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 

prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 
Art. VI. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă, în 

termenul prevăzut de lege.  
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                                                                                         Secretarul general al Sectorului 6, 

                                                                                Demirel Spiridon 
 



 

 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Local  Sector 6 nr. 165/26.07.2022 privind aprobarea contractării și garantării unei 

finanţări rambursabile interne în valoare de până la 150.000.000,00 lei,                             
cu modificările și completările ulterioare 

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. f) și g) și art. 61 alin. (1) din 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 
privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele 
ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Hotărârii Guvernului 
nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa și funcţionarea Comisiei de autorizare 
a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare; 
 Potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) lit. (f) din legea privind achiziţiile publice 
nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 6: 
- nr. 165 din data de 26.07.2022 privind aprobarea contractării și garantării unei 
finanţări rambursabile interne în valoare de până la 150.000.000,00 lei; 
- nr. 183/12.08.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Local Sector 6 nr. 165 din data de 26.07.2022 privind aprobarea contractării și 
garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la                     
150.000.000,00 lei; 
 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) litera b) şi art. 166 alin. (2) litera d) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, 
proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 
Sector 6 nr. 165/26.07.2022 privind aprobarea contractării și garantării unei finanţări 
rambursabile interne în valoare de până la 150.000.000,00 lei, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

 
PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 

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 



 

 

 

 

Nr. 49786/31.10.2022 

Nr. 7066/31.10.2022 

Întocmit de Direcţia Generală Economica și  
Direcţia Generală Investiţii Publice  
 
 

Raport comun de specialitate 
 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 

6 nr. 165/26.07.2022 privind aprobarea contractării și garantării unei finanţări rambursabile 

interne în valoare de până la 150.000.000,00 lei, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

Eficientizarea consumului de energie, reabilitarea blocurilor de locuinţe, 

renovarea și modernizarea unităţilor de învăţământ, dar și realizarea altor obiective 

de investiţii pentru dezvoltarea sectorului 6 sunt principalele priorităţi pe care 

autoritatea locală şi le-a propus a le realiza. 

Având în vedere că fondurile bugetare alocate la nivel local pe anul 2022 sunt 

insuficiente pentru demararea și finalizarea anumitor proiecte de investiţii pe care 

autoritatea locala sector 6 dorește a le realiza, precum și datorită faptului că la data 

iniţierii acestora nu s-a putut determina cu exactitate modul de evoluţie al lucrărilor și 

implicit plata acestora, propunem modificarea și completarea Anexei nr. 1 la 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 183 din data de 12.08.2022 privind 

modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 165 din data de 

26.07.2022 privind aprobarea contractării și garantării unei finanţări rambursabile 

interne în valoare de până la 150.000.000,00 lei prin introducerea unor noi obiective, 

astfel: 

- Sistem de supraveghere/monitorizare video integrat pe teritoriul 

administrativ al Sectorului 6 

- PT+Execuţie Deviere reţele electrice teren Bd. Timișoara nr. 101E 

- Modernizare sistem rutier alei, străzi între imobilele de locuinţe perimetrul 

cuprins între Bd. Uverturii - Sos. Virtuţii - Bd. Iuliu Maniu - Str. Dezrobirii 

(microzona 21), inclusiv consultanţă și cote ISC 

- Reabilitare termică Bl. 21P, Sc.1-5, Bd. Iuliu Maniu nr. 17 

- Reabilitare termică Bl. F3, Strada Preciziei nr. 16 

- Reabilitare termică Bl. D 21, Strada Valea Ialomiţei nr. 5 
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- Reabilitare termică Bl. D 22, Strada Valea Ialomiţei nr. 3 

- Reabilitare termică Bl. TD 22, Strada Topolovăţ nr. 12 

Având în vedere cele prezentate mai sus, este necesară aprobarea urgentă a 

proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 

Sector 6 nr. 165/26.07.2022 privind aprobarea contractării și garantării unei finanţări 

rambursabile interne în valoare de până la 150.000.000,00 lei, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

 

Direcţia Generală Investiţii Publice Direcţia Generală Economică 

  

  
 


