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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
C alea Dudeşti nr. 191, S ec to r 3, B ucureşti 

w w w .p rim arie3 .ro

HOTĂRÂRE
privind actualizarea Anexelor nr. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 

26 şi 30 Ia Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 260/30.06.2017

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
întrunit în şedinţă ordinară, azi 26.02.2019

Având în vedere:
-  Expunerea de motive nr. 304723/CP/20.02.2019 a Primarului Sectorului 3;
-  Raportul de specialitate nr. 304325/20.02.2019 al Direcţiei Investiţii şi Achiziţii;
-  HCLS 3 nr. 260/30.06.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

privind creşterea performanţei energetice la unele blocuri de locuinţe din Sectorul 
3, modificată cu HCLS3 nr. 351/07.08.2018;

-  Adresa nr. 304540/20.02.2019 a Direcţiei Investiţii şi Achiziţii;
/V
In conformitate cu prevederile:

-  Art. 19 lit. a) din OUG nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Art. 71 alin. (1) din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea 
unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările 
ulterioare;

-  Instrucţiunii ANAP nr. 2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie 
publică/sectorială;

-  Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare:
-  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;

http://www.primarie3.ro


-  Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice 
şi respectarea drepturilor cetăţenilor;

-  Raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor 
publice, agrement;
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Anexele nr. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 şi 30 la 
Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 260/30.06.2017 referitoare la indicatorii tehnico- 
economici privind creşterea performanţei/eficienţei energetice la unele blocuri de locuinţe 
din Sectorul 3, se actualizează şi se înlocuiesc cu Anexele nr. 1-18 la prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Investiţii şi Achiziţii, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 124 
DIN 26.02.2019



ANEXA NR. t . LA HCLS3 NR

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
privind

„CREŞTEREA PERFORMANTEI /EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINŢE DIN
SECTORUL 3” 

imobil
Str. Breaza nr. 5, bl. V22B

Lucrările de intervenţie pentru creşterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de 
locuinţe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo- 
hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol 
in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul iniţial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere 
a instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de 
racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIŢIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):
Valoarea totala a lucrărilor de intervenţie, 

din care
constructii-montaj (C + M):

3,224,154.01 lei, 

2,877,074.60 lei

INVESTIŢIA SPECIFICA = 551.42 lei/ mp arie utila

EŞALONAREA INVESTIŢIEI ( INV / C+M ):
Anul I: 3,224,154.01 / 2,877,074.60 lei
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CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):
54 apartamente 
Aujocuinte = 5217.54 mp 
Arie utila bloc = 5217.54mp 
Ad = 5754.68 mp 
Ac = 598.1 mp

ALŢI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE 
REALIZATA INVESTIŢIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:
1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 
60.45 kWh/m2 (a.u.) si an;
2. economia anuala de energie: 401,773.88 kWh/an, in tone echivalent petrol, 32.93 tep;
3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent C02 96,425.73 kg C 02/an.

DURATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANŢIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE:
3 ani

Intocrr
ASOCI
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ANEXA NR. Z . LA HCLS3 NR (\o QA.Zolq

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
privind

„CREŞTEREA PERFORMANTEI /EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINŢE DIN
SECTORUL 3” 

imobil
Str. Prisaca Dornei nr. 16, bl.N17

Lucrările de intervenţie pentru creşterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de 
locuinţe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo- 
hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol 
in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul iniţial apartamente ia subsol) si lucrări de reparare/refacere 
a instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de 
racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIŢIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):
Valoarea totala a lucrărilor de intervenţie, 

din care
constructii-montaj (C + M):

1,173,812.36 lei, 

1,043,362.43 lei

INVESTIŢIA SPECIFICA = 404 74 lei/ mp arie utila

EŞALONAREA INVESTIŢIEI ( INV / C+M ):
Anul I: 1,173,812.36/ 1,043,362.43 lei
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CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):
109 apartamente 
Aujocuinte = 2577.89 mp 
Arie utila bioc =2577.89mp 
Ad = 3341.39 mp 
Ac = 254.08 mp

ALŢI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE 
REALIZATA INVESTIŢIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:
1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic,
65.57 kWh/m2 (a.u.) si an;
2. economia anuala de energie: 364635.11 kWh/an, in tone echivalent petrol, 29.89 tep;
3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent C02 87512.43 kg C02/an.

DURATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANŢIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE:
3 ani

SERVICIUL INVESTIŢII, 
LUCRĂRI PUBLICE

Şef Serviciu, 
Marius Popescu

ASOCIEREA:
S. C. CONCRETE & DESIGN
S. C. HACHIKO DESIGN S.R.

întocmit
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INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
privind

„CREŞTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINŢE DIN
SECTORUL 3” 

imobil
Al.Adrian Carstea nr.59, bl.30A,sc.1

Lucrările de intervenţie pentru creşterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de 
locuinţe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo- 
hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol 
in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul iniţial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere 
a instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de 
racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIŢIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):
Valoarea totala a lucrărilor de intervenţie, 1,610,239.07 lei,

din care
constructii-montaj (C + M): 1,426,747.92 lei

INVESTIŢIA SPECIFICA

EŞALONAREA INVESTIŢIEI ( INV / C+M ):
Anul I: 1,610,239.07/ 1,426,747.92 lei

= 329.87 lei/ mp arie utila

Pag 1 din 2



CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):
52 apartamente 
Au locuinţe -  4325.13 mp 
Arie utila bloc =4325.1 3mp 
Ad = 5101.69 mp 
Ac = 504.13 mp

ALŢI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE 
REALIZATA INVESTIŢIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:
1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 
60.77 kWh/m2 (a.u.)si an;
2. economia anuala de energie: 408582.54 kWh/an, in tone echivalent petrol, 33.49 tep;

DURATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANŢIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE:
3 ani

3. reducerea anuala a emisiilor de

întocmit
ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DE
S. C. HACHIKO DESIG
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ANEXA NR. k .  LA HCLS3 N$ I k l

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
privind

„CREŞTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINŢE DIN
SECTORUL 3” 

imobil
Str.Vlad Dracul nr. 4, bl. B2

Lucrările de intervenţie pentru creşterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de 
locuinţe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo- 
hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol 
in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul iniţial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere 
a instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de 
racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICJ Al INVESTIŢIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):
Valoarea totala a lucrărilor de intervenţie, 1,360,201.67 lei,

din care
constructii-montaj (C + M): 1,211,254.93 lei

INVESTIŢIA SPECIFICA = 448.53 lei/ mp arie utila

EŞALONAREA INVESTIŢIEI ( INV / C+M ):
Anul I: 1,360,201.67 / 1,211,254.93 lei
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CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):
27 apartamente 
Aujocuinte = 2700.52 mp 
Arie utila bloc =2700.52mp 
Ad = 3185.33 mp 
Ac = 304.09 mp

ALŢI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE 
REALIZATA INVESTIŢIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:
1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 
60.36 kWh/m2 (a.u.) si an;
2. economia anuala de energie: 206028.34 kWh/an, in tone echivalent petrol, 16.89 tep;
3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 49446.80 kg CCVan.

DURATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANŢIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE:
3 ani

SERVICIUL INVESTIŢII 
LUCRĂRI PUBLICE 

Şef Serviciu, 
Marius Popescu

întocmit
ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
S. C. HACHIKO DESIGN $
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privind
„CREŞTEREA PERFORMANTEI /EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINŢE DIN

SECTORUL 3” 
imobil

Str. Liviu Rebreanu nr. 32A, bl. PM70

Lucrările de intervenţie pentru creşterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de 
locuinţe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo- 
hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol 
in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul iniţial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere 
a instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de 
racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIŢIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):
Valoarea totala a lucrărilor de intervenţie, 3,068,901.93 lei,

din care
constructii-montaj (C + M): 2,718,071.03 lei

INVESTIŢIA SPECIFICA = 316.70 lei/ mp arie utila

EŞALONAREA INVESTIŢIEI ( INV / C+M ):
Anul I: 3,068,901.93/2,718,071.03 lei

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
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CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):
54 la tr. 1 + 54 la tr.2 apartamente 
Aujocuinte — 8582.5 mp 
Arie utila bloc =8582.5mp 
Ad = 9906.49 mp 
Ac = 975.61 mp

ALŢI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE 
REALIZATA INVESTIŢIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:
1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 
60.35 kWh/m2 (a.u.) si an;
2. economia anuala de energie: 762035.27 kWh/an, in tone echivalent petrol, 62.46 tep;
3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 182888.46 kg C02/an.

DURATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANŢIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE:
3 ani

ASOCIEREA:
S. C. CONCRETE & DESIGN
S. C. HACHIKO DESIGN S.R.

întocmit
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£ .ANEXA NR. te. LA HCLS3 NRăkM&LAol $

privind
„CREŞTEREA PERFORMANTEI /EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINŢE DIN

SECTORUL 3” 
imobil

B-dul Theodor Pallady nr. 25, bl. V11

Lucrările de intervenţie pentru creşterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de 
locuinţe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo- 
hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol 
in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul iniţial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere 
a instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de 
racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIŢIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):
Valoarea totala a lucrărilor de intervenţie, 4,323,579.16 lei,

din care
constructii-montaj (C + M): 3,833,493.45 lei

INVESTIŢIA SPECIFICA = 347.64 lei/ mp arie utila

EŞALONAREA INVESTIŢIEI ( INV / C+M ):
Anul I: 4,323,579.16 / 3,833,493.45 lei

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
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CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):
44 la tr.1 + 44 la tr.2 + 44 la tr.3 + 44 la tr.4 apartamente 
Aujocuin te = 11027.22 mp 
Arie utila bloc =11 027.22mp 
Ad = 12934.03 mp 
Ac = 1158.23 mp

ALŢI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE 
REALIZATA INVESTIŢIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:
1. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 
68.71 kWh/m2 (a.u.) si an;
2. economia anuala de energie: 1048230.93 kWh/an, in tone echivalent petrol, 85.92 tep;
3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent C02 251575.42 kg C 02/an.

DURATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANŢIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE:
3 ani

SERVICIUL INVESTIT! 
LUCRĂRI PUBLICE 

Şef Serviciu, 
Marius Popescu

întocmit
ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIG
S. C. HACHIKO DESIGN S
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ANEXA NR.7... LA HCLS3 NRAlh S&M M

privind
„CREŞTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINŢE DIN

SECTORUL 3” 
imobil

Bd.Ramnicu Sarat nr.20.bl.16A, sc. 2

Lucrările de intervenţie pentru creşterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de 
locuinţe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo- 
hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol 
in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul iniţial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere 
a instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de 
racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIŢIEI

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):
Valoarea totala a lucrărilor de intervenţie, 

din care
constructii-montaj (C + M):

INVESTIŢIA SPECIFICA

EŞALONAREA INVESTIŢIEI ( INV / C+M ):
Anul I: 1,605,088.45/ 1,423,426.65 lei

1,605,088.45 lei, 

1,423,426.65 lei

= 355.52 lei/ mp arie utila
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CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):
45 apartamente 
A ujocuin te = 3699.43 mp 
Arie utila bloc =4003.75mp 
Ad = 4914.01 mp 
Ac = 434.88 mp

ALŢI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE 
REALIZATA INVESTIŢIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:
1. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 
67.76 kWh/m2 (a.u.) si an;
2. economia anuala de energie: 401074.04 kWh/an, in tone echivalent petrol, 32.87 tep;

DURATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANŢIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE:
3 ani

întocmit
ASOCIEREA:
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<?ANEXA NR.V... LA HCLS3 NR

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
privind

„CREŞTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINŢE DIN
SECTORUL 3” 

imobil
Str.Drumul Murgului nr. 44, bl. 51B

Lucrările de intervenţie pentru creşterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de 
locuinţe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo- 
hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol 
in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul iniţial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere 
a instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de 
racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIŢIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):
Valoarea totala a lucrărilor de intervenţie, 1,160,419.41 lei,

din care
constructii-montaj (C + M): 1,028,675.92 lei

INVESTIŢIA SPECIFICA

EŞALONAREA INVESTIŢIEI ( INV / C+M ):
Anul I: 1,160,419.41 / 1,028,675.92 lei

= 340.44 lei/ mp arie utila
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CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):
44 apartamente 
Aujocuin te = 3021.6 mp 
Arie utila bloc =3021.6mp 
Ad = 3585.96 mp 
Ac = 301.43 mp

ALŢI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE 
REALIZATA INVESTIŢIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:
1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 
63.05 kWh/m2 (a.u.) si an;
2. economia anuala de energie: 379796.89 kWh/an, in tone echivalent petrol, 31.13 tep;
3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent C02 91151.25 kg C 02/an.

DURATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANŢIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE:
3 ani

întocmit
ASOCIEREA:
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INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
privind

„CREŞTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINŢE DIN
SECTORUL 3”

Imobil

Str.Lucretiu Patrascanu nr. 16, bl. MY4, sc. A

Lucrările de intervenţie pentru creşterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de 
locuinţe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo- 
hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol 
in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul iniţial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere 
a instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de 
racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIŢIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):
Valoarea totala a lucrărilor de intervenţie, 1,068,338.01 lei,

din care
constructii-montaj (C + M): 946,273.94 lei

INVESTIŢIA SPECIFICA = 323.66 mii lei/ mp arie utila

EŞALONAREA INVESTIŢIEI ( INV / C+M ):
Anul I: 1,068,338.01 / 946,273.94 lei
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CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):
30 apartamente
Aujocuinte — 2669.95 mp 
Arie utila bloc =2923.67mp 
Ad = 3502.85 mp 
Ac = 385.24 mp

ALŢI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE 
REALIZATA INVESTIŢIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:
1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 
62.38 kWh/m2 (a.u.) si an;
2. economia anuala de energie: 183734.02 kWh/an, in tone echivalent petrol, 15.06 tep;
3. reducerea anuala a emisiilor de oaze cu efect de sera echivalent CO2 44096.16 kg C02/an.

DURATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANŢIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE:
3 ani

întocmit
ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIG 
S. C. HACHIKO DESIGN S.
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HOANEXA NR. .... LA HCLS3 NR

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
privind

„CREŞTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINŢE DIN
SECTORUL 3” 

imobil
Str. Lucretiu Patrascanu nr. 16, bl. MY4, sc. B

Lucrările de intervenţie pentru creşterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de 
locuinţe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo- 
hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol 
in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul iniţial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere 
a instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de 
racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIŢIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):
Valoarea totala a lucrărilor de intervenţie, 1,068,948.10 lei,

din care
constructii-montaj (C + M): 946,587.88 lei

INVESTIŢIA SPECIFICA

EŞALONAREA INVESTIŢIEI ( INV / C+M ):
Anul I: 1,068,948.10/946,587.88 lei

= 323.66 lei/ mp arie utila
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CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):
30 apartamente 
Aujocuin te -  2666.49 mp 
Arie utila bioc =2924.64mp 
Ad = 3525.26 mp 
Ac = 384.6 mp

ALŢI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE 
REALIZATA INVESTIŢIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:
1. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 
60.43 kWh/m2 (a.u.) si an;
2. economia anuala de energie: 174721.26 kWh/an, in tone echivalent petrol, 14.32 tep;
3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 41933.10 kg CCVan.

DURATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANŢIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE:
3 ani

întocmit
ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DE 
S. C. HACHIKO DESIG
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ANEXA NR. dJ LA HCLS3N

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
privind

„CREŞTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINŢE DIN
SECTORUL 3”

imobil
Calea Vitan nr. 219, bl. 10, sc. A

Lucrările de intervenţie pentru creşterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de 
locuinţe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo- 
hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste uliimul nivel si a planseului peste subsol 
in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul iniţial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere 
a instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de 
racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIŢIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):
Valoarea totala a lucrărilor de intervenţie, 1,537,408.07 lei,

din care
constructii-montaj (C + M): 1,357,208.15 lei

INVESTIŢIA SPECIFICA = 297.22 lei/ mp arie utila

EŞALONAREA INVESTIŢIEI ( INV / C+M ):
Anul I: 1,537,408.07/ 1,357,208.15 lei
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CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):
64 apartamente 
A ujocuin te = 4557.32 mp 
Arie utila bloc =4566.39mp 
Ad = 5379.49 mp 
Ac = 430.26 mp

ALŢI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE 
REALIZATA INVESTIŢIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:
1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 
63.79 kWh/m2 (a.u.) si an;
2. economia anuala de energie: 354075.58 kWh/an, in tone echivalent petrol, 29.02 tep;
3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 84978.14 kg CCVan.

DURATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANŢIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE:
3 ani

SERVICIUL INVESTIT 
LUCRĂRI PUBLICE 

Şef Serviciu, 
Marius Popescu

întocmit
ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SO 
S. C. HACHIKO DESIGN S.R.JL*
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ANEXA NR.n LA HCLS3NRd â 20,(02. &?/9

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
privind

„CREŞTEREA PERFORMANTEI /EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINŢE DIN
SECTORUL 3” 

imobil
Calea Vitan nr. 219, bl. 10, sc. B

Lucrările de intervenţie pentru creşterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de 
locuinţe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo- 
hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol 
in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul iniţial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere 
a instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de 
racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIŢIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):
Valoarea totala a lucrărilor de intervenţie, 1,272,455.27 lei,

din care
constructii-montaj (C + M): 1,125,245.24 lei

INVESTIŢIA SPECIFICA = 297.22 lei/ mp arie utila

EŞALONAREA INVESTIŢIEI ( INV / C+M ):
Anul I: 1,272,455.27/ 1,125,245.24 lei
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CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):
54 apartamente
Aujocuin te = 3785.94 mp 
Arie  utila bloc =3785.94mp 
Ad = 4541.42 mp 
Ac = 383.14 mp

ALŢI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE 
REALIZATA INVESTIŢIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:
1. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic,
70.57 kWh/m2 (a.u.) si an;
2. economia anuala de energie: 292444.16 kWh/an, in tone echivalent petrol, 23.97 tep;
3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 70186.60 kg CCVan.

DURATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANŢIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE:
3 ani

SERVICIUL INVESTIT! 
LUCRĂRI PUBLICE 

Şef Serviciu, 
Marius Popescu

Intocrr
ASOCI
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ANEXA Nr /?.. LA HCLS3NR

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
privind

„CREŞTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINŢE DIN
SECTORUL 3” 

imobil
Calea Vitan nr. 219, bl. 10, sc. C

Lucrările de intervenţie pentru creşterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de 
locuinţe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo- 
hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol 
in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul iniţial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere 
a instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de 
racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIŢIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):
Valoarea totala a lucrărilor de intervenţie, 1,272,702.73 lei,

din care
constructii-montaj (C + M): 1,125,393.85 lei

INVESTIŢIA SPECIFICA = 297.22 lei/ mp arie utila

EŞALONAREA INVESTIŢIEI ( INV / C+M ):
Anul I: 1,272,702.73 / 1,125,393.85 lei
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CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):
54 apartamente
Aujocuin te = 3786.44 mp 
Arie utila bloc =3786.44(71 p 
Ad = 4541.42 mp 
Ac = 383.24 mp

ALŢI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE 
REALIZATA INVESTIŢIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:
1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic 
70.11 kWh/m2 (a.u.) si an;
2. economia anuala de energie: 290557.51 kWh/an, in tone echivalent petrol, 23.82 tep;
3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 69733.80 kg CCVan.

DURATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANŢIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE:
3 ani

SERVICIUL INVESTIT! 
LUCRĂRI PUBLICE 

Şef Serviciu, 
Marius Popescu

întocmit
ASOCIEREA:
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ANEXA Nr / £  LA HCLS3 NR

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
privind

„CREŞTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINŢE DIN
SECTORUL 3” 

imobil
Str.Racari nr. 8 bl. 39

Lucrările de intervenţie pentru creşterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de 
locuinţe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo- 
hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol 
in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul iniţial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere 
a instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de 
racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIŢIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):
Valoarea totala a lucrărilor de intervenţie, 1,971,000.26 lei,

din care
constructii-montaj (C + M): 1,743,337.57 lei

INVESTIŢIA SPECIFICA = 298.59 lei/ mp arie utila

EŞALONAREA INVESTIŢIEI ( INV/ C+M ):
Anul I: 1,971,000.26 / 1,743,337.57 lei
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CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):
132 apartamente 
Aujocu in te  — 5838.61 mp 
Ane utila bloc —5838.61 mp 
Ad = 7004.36 mp 
Ac = 601.85 mp

ALŢI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE 
REALIZATA INVESTIŢIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:
1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 
64.19 kWh/m2 (a.u.) si an;
2. economia anuala de energie: 555144.85 kWh/an, in tone echivalent petrol, 45.50 tep;
3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 133234.76 kg C02/an.

DURATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANŢIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE:
3 ani

SERVICIUL INVESTIŢII 
LUCRĂRI PUBLICE 

Şef Serviciu, 
Marius Popescu

întocmit
ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DEe,^ M 1 0 D 1
S. C. HACHIKO DESIGN S ifbL f7̂
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urANEXA NR/rr.. LA HCLS3 NR

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
privind

„CREŞTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINŢE DIN
SECTORUL 3” 

imobil
Str.Racari nr.18,bl.48

Lucrările de intervenţie pentru creşterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de 
locuinţe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo- 
hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol 
in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul iniţial apartamente la parter) si lucrări de re pa rare/reface re 
a instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de 
racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIŢIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):
Valoarea totala a lucrărilor de intervenţie. 1,695,272.22 lei,

din care
constructii-montaj (C + M): 1,503,715.45 lei

INVESTIŢIA SPECIFICA

EŞALONAREA INVESTIŢIEI ( INV / C+M ):
Anul I: 1,695,272.22 / 1,503,715.45 lei

= 344.32 lei/ mp arie utila
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CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):
52 apartamente
Aujocuinte -  4367.21 mp
Arie utila bloc -4367.21 mp 
Ad = 5103.86 mp 
Ac = 499.39 mp

ALŢI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE 
REALIZATA INVESTIŢIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:
1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 
66.83 kWh/m2 (a.u.) si an;
2. economia anuala de energie: 444977.17 kWh/an, in tone echivalent petrol, 36.47 tep;
3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 106794.52 kg CCVa.n.

DURATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANŢIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE:
3 ani

SERVICIUL INVESTI 
LUCRĂRI PUBLICI

Şef Serviciu, 
Marius Popescu

întocmit
ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN/ŞOLU1 
S. C. HACHIKO DESIGN S.RLL^o^0'
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ANEXA Nr /£ .  LA HCLS3 NR . i

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
privind

„CREŞTEREA PERFORMANTEI /EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINŢE DIN
SECTORUL 3” 

imobil
Str.Laborator nr.126,bl.38

Lucrările de intervenţie pentru creşterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de 
locuinţe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo- 
hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol 
in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul iniţial apartamente ia parter) si lucrări de re pa rare/reface re 
a instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de 
racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIŢIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):
Valoarea totala a lucrărilor de intervenţie, 1,667,598.99 lei,

din care
constructii-montaj (C + M): 1,479,174.84 lei

INVESTIŢIA SPECIFICA

EŞALONAREA INVESTIŢIEI ( INV / C+M ):
Anul I: 1,667,598.99/ 1,479,174.84 lei

= 344.77 lei/ mp arie utila
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CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):
52 apartamente 
Aujocuin te = 4290.36 mp 
Arie utila bloc “ 4290.36mp 
Ad = 4496.42 mp 
Ac = 484.78 mp

ALŢI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE 
REALIZATA INVESTIŢIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:
1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 
66.30 kWh/m2 (a.u.) si an;
2. economia anuala de energie: 429309.79 kWh/an, in tone echivalent petrol, 35.19 tep;
3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 103034.35 kg C02/an.

DURATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANŢIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE:
3 ani

întocmit
ASOCIEREA:

S. C. CONCREl 
S. C. HACHIKO
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ANEXA NR LA HCLS3NR

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
privind

„CREŞTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINŢE DIN
SECTORUL 3” 

imobil
Str.Tomis nr.4,bl.B5

Lucrările de intervenţie pentru creşterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de 
locuinţe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo- 
hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol 
in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul iniţial apartamente ia parter) si lucrări de reparare/refacere 
a instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de 
racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIŢIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):
Valoarea totala a lucrărilor de intervenţie, 1,373,472.71 lei,

din care
constructii-montaj (C + M): 1,220,021.21 lei

INVESTIŢIA SPECIFICA = 383.68 lei/ mp arie utila

EŞALONAREA INVESTIŢIEI ( INV / C+M ):
Anul I: 1,373,472.71 / 1,220,021.21 lei
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CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):
54 apartamente
Aujocuinte = 3179.78 mp 
Arie utila bloc =31 79.78mp 
Ad = 3790.38 mp 
Ac = 317.92 mp

ALŢI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE 
REALIZATA INVESTIŢIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:
1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic,
61.57 kWh/m2 (a.u.) si an;
2. economia anuala de energie: 241100.74 kWh/an, in tone echivalent petrol, 19.76 tep;
3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 57864.18 kg C02/an.

DURATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANŢIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE:
3 ani

întocmit
ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGf 
S. C. HACHIKO DESIGN S.F
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aANEXA NR/.... LA HCLS3 NR

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
privind

„CREŞTEREA PERFORMANTEI /EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINŢE DIN
SECTORUL 3”

imobil
Str.Tomis nr.2,bl.B6

Lucrările de intervenţie pentru creşterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de 
locuinţe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo- 
hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol 
in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul iniţial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere 
a instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de 
racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIŢIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):
Valoarea totala a lucrărilor de intervenţie, 1,404,069.83 lei,

din care
constructii-montaj (C + M): 1,247,087.73 lei

INVESTIŢIA SPECIFICA = 379.68 lei/ mp arie utila

EŞALONAREA INVESTIŢIEI ( INV / C+M ):
Anul I: 1,404,069.83/1,247,087.73 lei
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CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):
54 apartamente
Au_iocuinte — 3284,56 mp 
Arie utila bloc =3284,56mp 
Ad = 3866,07 mp 
Ac = 323,81 mp

ALŢI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE 
REALIZATA INVESTIŢIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:
1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic,
63,58 kWh/m2 (a.u.) si an;
2. economia anuala de energie: 366483,23 kWh/an, in tone echivalent petrol, 30,04 tep;
3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 87955,98 kg CCVan.

DURATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANŢIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE:
3 ani

întocmit 
ASOCI-------
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I o .  0 ,1Data

la proiectul de hotărâre privind actualizarea 
Anexelor nr. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 şi 30 

la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 260/30.06.2017

în conformitate cu prevederile art. 71 alin. (1) din OUG nr. 114/2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal- 
bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 
termene, "în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul 
construcţiilor, salariul de baza minim brut pe ţară garantat în plata se stabileşte în bani, 
fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program 
normal de lucru în medie de 167,333 ore pe luna, reprezentând 17,928 le i/o ra"

Prin Instrucţiunea nr. 2/11.01.2019 a Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, 
a fost reglementată modalitatea de actualizare a preţului contractului atunci când se 
constată "apariţia unei situaţii imprevizibile", situaţii prevăzute la art. 7 alin. (2), printre 
care: modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile publice acte 
administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite 
taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe 
baza cărora s-a fundamentat preţul contractului, modificarea salariului minim aplicabil, 
toată valoarea manoperei va fi actualizată cu un procent egal cu cel cu care a fost 
indexat salariul minim, modificarea normativelor tehnice după încheierea contractului 
de achiziţie publică care influenţează şi impune redimensionarea elementelor ofertate 
şi preţul contractului, cu condiţia încadrării în procentele aferente modificărilor 
nesubstanţiale prevăzute de lege etc.

Prin urmare, având în vedere cele prezentate şi ţinând seama de raportul de 
specialitate nr. 304325/20.02.2019 al Direcţiei Investiţii şi Achiziţii, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate dc Primăria Sectomlui 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 201 o. 67" in 
sci pui îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi iii baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute 
în Regulamentul UE 2 0 1(j/679, printr-o cerere scria, semnală şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://www.priniariej.ro
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RAPORT DE SPECIALITATE

privind actualizarea Anexelor nr. 2, 3, 4, 5, 9, 10,12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 şi 
30 Ia Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 260/30.06.2017

Reabilitarea si modernizarea termica a clădirilor si instalaţiilor aferente este parte 
integranta a politicii energetice a statului si se realizează prin programe naţionale armonizate 
cu prevederile tratatelor internaţionale referitoare la eficienta, protecţia mediului si dezvoltarea 
urbana.

Drept urmare, Primăria Sectorului 3 a demarat „Programul local multianual privind 
creşterea performanţei energetice de locuinţe din sectorul 3”.

Lucrările de intervenţie constau, in general, din : izolarea termică a pereţilor exteriori, 
înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusive tâmplaria aferenta accesului în 
blocul de locuinţe cu tâmplărie performantă energetic, termo-hidroizolarea 
terasei/termoizolarea planseului peste ultimul nivel în cazul existentei şarpantei, izolarea 
termica a planseului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute 
apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări la elementele de 
construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea 
blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de intervenţie.

In acest context, urmare a modificărilor legislative apărute în ultima perioadă pe tema 
actualizării preţurilor acordului cadru şi a contractelor subsecvente încheiate, se impune a se 
aplica un coeficient de actualizare a anumitor elemente constitutive ale preţului contractului, 
afectate de apariţia unor situaţii imprevizibile (în speţă O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, H.G. nr. 846//2017 pentru stabilirea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea
şi completarea unor acte normative şi O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor 
acte normative şi prorogarea unor termene), chiar şi în condiţiile în care ajustarea preţului nu a 
fost prevăzută în documentaţia de atribuire.

De altfel, art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice permite actualizarea valorii investiţiei, conform 
modificărilor legislative apărute.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute 
în Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://WWW.primarie3.r0
mailto:investitiiachizitii@primarie3.r0
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Având în vedere prevederile art. 19 lit a) din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 
18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale art. 71, alin (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 114/2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte nonnative şi prorogarea unor termene, Instrucţiunea nr. 
2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială şi prevederile art. 44 
alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, am 
iniţiat prezentul Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind actualizarea Anexelor nr. 2, 3, 4, 
5, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 şi 30 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.
260/30.06.2017.

Consilier Juridic

întocmit, 
Veronica Nicolae
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18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale art. 71, alin (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 114/2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, Instrucţiunea nr. 
2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială şi prevederile art. 
44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, 
se impune emiterea următoarelor hotărâri de consiliu:

1. Hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 24, 25, 26 şi 30 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 260/30.06.2017;

2. Hotărâre privind actualizarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 
262/30.06.2017;

3. Hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 3 şi 5 la Hotărârea Consiliului Local Sector 
3 nr. 263/30.06.2017;

4. Hotărâre privind actualizarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 
264/30.06.2017;

5. Hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 
20, 23, 24, 25 şi 26 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 265/30.06.2017;

6. Hotărâre privind actualizarea Anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 
nr. 267/30.06.2017;

7. Hotărâre privind actualizarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 
349/07.08.2018;

8. Hotărâre privind actualizarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 
350/07.08.2018;

9. Hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 şi 12 la 
Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 351/07.08.2018;

10. Hotărâre privind actualizarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 
352/07.08.2018;

11. Hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5 la Hotărârea Consiliului Local 
Sector 3 nr. 353/07.08.2018;

12. Hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 la Hotărârea Consiliului 
Local Sector 3 nr. 354/07.08.2018;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în 
Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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13. Hotărâre privind actualizarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 
355/07.08.2018;

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 şi 23 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 
356/07.08.2018;

15. Hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 1,2 şi 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 
3 nr. 431/19.09.2017;

16. Hotărâre privind actualizarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 
432/19.09.2017.

Vă transmitem alăturat Proiectele de Hotărâre şi Rapoartele de Specialitate.

14. Hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 1,2, 3,4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

SERVICIU STITII
LUCRAF LICE

Mariu :u
Şef î

Consilier Juridic 
ALItfA GEORGESCU

întocmit, 
Veronica Nicolae
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe

M U N IC IP IU L BUCUREŞTI
9

R A P O R T
1 .referitor Ia proiectul de hotărâre înscris Ia punctul.... ....... .r . ...... ... de pe ordinea de zi /

suplini£Jitarm-ordinii de zi a şedinţei ordinare din data d e ........S .I...2.4^/.LJ..............

Comisia de studii, prognoze economico -  sociale, buget, finanţe, întrunită în şedinţa din
data de ............ ............................................ ...... , a analizat proiectul de hotărâre înscris la
punctul....... X ........... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de-zi a şedinţei ordinare, şi
consideră că acesta A FOST / NLhA-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) şi art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Comisia de studii, prognoze economico -  sociale, buget, finanţe, avizează FAVORABIL / 
NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menţionat mai sus.

Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREŞEDINTE,
PĂUNIC^AB^IANA

MEMBRI: / A

RADU CONSTANTIN 

FLEANCU FLORIN 

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN 

BĂEŢICĂ NICOLETA MARIANA 

MĂLUREANU LIVIU 

ENE STELIAN BOGDAN 

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN 

POPESCU ROMEO 

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,
HONTARU VALERICA•>



MUNICIPIUL BUCUREŞTIf

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
Comisia pentru administrarea domeniului public, 

realizarea lucrărilor publice, agrement

R A P O R T'
referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......!...................de pe ordinea de zi /
-suplimentarea ordiniFde-zi a şedinţei ordinare din data de .K.:.°..??...h?.L%....................

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement,
întrunită în şedinţa din data de ............., a analizat proiectul de hotărâre înscris
la punctul ...... Ic..'...... de pe ordirrea^de-zi / supfimentarea-ordinii de zi a şedinţei ordinare, şi
consideră că acesta A FOST / NU A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 şi art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, 
avizează FAVORABIL / NEFAA^ORABFL proiectul de hotărâre menţionat mai sus.

Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREŞEDINTE,
BELU-SIMA ELENA- DANIELA 

MEMBRI:
MARINEAŢĂ MARCEL 

RADU CONSTANTIN 

HONTARU VALERICA 

ENE STELIAN - BOGDAN 

DUMITRU CONSTANTIN 

POPESCU ROMEO 

TUDORACHE LIVIA 

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL 

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

SECRETAR, 
TUDOR ELENA



CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor

M U N IC IP IU L BUCUREŞTI
9

R A P O R T
referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul..... /............j™ de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de ..0.^.. . . I r . i . .........

Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea
drepturilor cetăţenilor, întrunită în şedinţa din data de ..... a analizat
proiectul de hotărâre înscris la punctul..... l . .......de pe ordinea de zi / suptim-entarea'ordinii de
zi a şedinţei ordinare, şi consideră că acesta A FOST /,NU A FOST întocmit în conformitate cu 
prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 şi art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 
drepturilor cetăţenilor avizează FAVORABIL / NEFAY0ILABLL proiectul de hotărâre 
menţionat mai sus.

Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

VOINEA INOCENŢI U-IOAN


