
MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

Punct suplimentar 
pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare

din 24.04.2019

HOTĂRÂRE
privind actualizarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 73/23.02.2018 referitoare la 

indicatorii tehnico-economici privind creşterea performanţei/eficienţei energetice la unele blocuri de
locuinţe din Sectorul 3

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 In şedinţă extraordinară, azi 24.04.2019
Având în vedere:

Expunerea de motive nr. 389065/CP/23.04.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate ni*. 388435/23.04.2019 al Direcţiei Investiţii şi Achiziţii - Serviciul Investiţii, 

Lucrări Publice;
HCLS 3 nr. 74/31.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creşterea 
performanţei/eficienţei energetice ia unele blocuri de locuinţe din Sectorul 3. modificată prin HCLS 3 
102/29.03.2017, H c l s  3 nr. 73/23.03.2018, HCLS 3 nr. 85/23.02.2018, HCLS 3 nr. 99/31.01.2019, HCLS 
3 nr. 227/16.04.2019;
Adresa nr. 388482/23.04.2019 a Direcţiei Investiţii şi Achiziţii -  Serviciul Investiţii, Lucrări Publice ; 

în 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;
A rt 71, alin (1) din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi 
a unor măsuri fiscal-bugeîare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 
cu modificările ulterioare;
Art, 10 alin. (4) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare:

- Instrucţiunii ANAP nr. 2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectoriaîă;
- Alt. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;
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. Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 73/23.02.2018 referitoare la indicatorii tehnico- 
economici privind creşterea performanţei/eficienţei energetice la unele blocuri de locuinţe din Sectorul 3, se 
actualizează şi se înlocuieşte cu Anexa la prezenta hotărâre,

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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EXPUNERE DE MOTIVE
ia proiectul de hotărâre privind actualizarea Anexei la HotărâreaConsiliuluiTocarSector 3 

nr. 73/23.02.2018 referitoare la indicatorii tehnîco-economici privind creşterea 
performanţei/eficienţei energetice ia uneie blocuri de locuinţe din Sectorul 3

Primăria Sectorului 3 îşi propune execuţia obiectivelor de investiţii privind „Programul local 
multlanual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 3".

Lucrările de intervenţie constau, în general, din: izolarea termică a pereţilor exteriori, 
înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplaria aferentă accesului în blocul de 
locuinţe cu tâmpîarie performantă energetic, termoTiidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului 
peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în 
care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor 
anvelopei, lucrări de reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de 
desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de 
intervenţie.

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 stabileţte în 
bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, ia suma de 3.000 iei lunar, pentru un program normal de 
lucru în medie de 167,333 ore pe luna, reprezentând 17,928 iei/oră."

Prin instrucţiunea nr. 2/2018 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 salariuiui 
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.

Conform art. 10 alin, (4) din HG nr. 907/2016 „devizul general întocmit ia faza de proiectare 
studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, ia faza de 
documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se 
actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitoruiui ori de câte oh este necesar".

Ţinând cont de cele prezentate, precum şi de raportul de specialitate nr. 388435/23.04.2019 
al Direcţiei Investiţii şi Achiziţii, am iniţiat prezentul prQiect.de hotărâre, pe care îl supun aprobării

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot ft dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. V â  puteţi exercita drepturile prevăzute în

Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3 : 1
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RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 73/23.02.2018

Reabilitarea si modernizarea termica a clădirilor si instalaţiilor aferente este parte 
integranta a politicii energetice a statului si se realizează prin programe naţionale amortizate 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 planşeului peste ultimul nivel în cazul existentei şarpantei, izolarea 
termica a planşeului 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.

Prevederile 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 permit actualizarea valorii investiţiei, conform 
modificărilor legislative apărute.

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 normative şi prorogarea unor termene, Instrucţiunea nr. 
2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială, ale art. 11 alin. (1) 
din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 18/2009 
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi 
completările ulterioare, aprobate prin Ordinul nr. 163/540/23 din 19/03/2009 al ministrului 
dezvoltării regionale şi locuinţei, ai ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, 
ministrul administraţiei şi internelor, prevederile art. 10 punctul (4) Secţiunea a 5-a Capitolul 
IIÎ din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice, care precizeză că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de 
fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza de documentaţie de
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndqjiin irii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. V ă  puteţi exercita drepturile prevăzute

în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3, 1
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avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se actualizează 
prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului ori de câte ori este necesar ” şi ale 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 modificarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Local Sector 3 nr. 73/23.02.2018.

Consilier Juridic 
ALINA GEORGESCU

V j ^ \  ^

Şef Servitiuv 
MARIUS POjPESfcU

întocmit, 
Veromca Nicoîae

\K
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.ANEXA LA HCLS3 NR

INDICATORI TEHNICO-ECONOMIC!
privind

„CREŞTEREA PERFORMANTEi/EFICIENTEl ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINŢE DIN
SECTORUL 3”

imobil
Strada It.av. Boţea Aurel nr. 4, bloc B8, sc. 1

Lucrările de intervenţie pentru creşterea performantei/eficîentei energetice a blocurilor de 
locuinţe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo- 
hidroizolarea terasei, respectiv termoizoîarea planseuiui 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 încălzire si apa calda menajera intre punctul de 
racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai INVESTIŢIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):
Valoarea totala a lucrărilor de intervenţie, 1,638,996.85 lei,

din care
constructii-montaj (C + IVI): 1,453,896.35 lei

SURSE DE FINANŢARE: Lei cu TVA

Din alocaţii de la bugetul de stat, in limita fondurilor aprobate anual j 
cu aceasta destinaţie in bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, ; g_2 ^
Administraţiei Publice si Fondurilor Europene 60 % din'C+M cu 1 
TVA

Din fonduri aprobate anual cu aceasta destinaţie in bugetele locale ; 
si/sau din alte surse legai constituite, precum si din fondul de ; 5_8 54
reparaţii al asociaţiilor de proprietari si/sau din alte surse legal | 
constituite 40% din C+M cu TVA

INVESTIŢIA SPECIFICA = 336.24 lei/ mp arie utila

EŞALONAREA INVESTIŢIEI ( INV / C+M ):

Anul I: 1,638,996.85/1,453,896.35 lei
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DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANŢIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE:
3 ani

CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

52 apartamente 
Aujocuinte “  4324,02 mp 
A rie  utila bloc =4324.02lT!p 
Ad = 5115.82 mp 
Ac = 501.55 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, 
57.01 kWh/m2 (a.u.) si an;
2. economia anuala de energie: 374420.88 kWh/an, in tone echivalent petrol, 30.69 tep;
3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 89861.01 kg CCVan.

Preşedinte de şedinţa

SERVICIUL INVES 
LUCRĂRI PUBLI

Sef Serviciu,9 7
Marius Popescu

întocmit
ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & 
S. C. HACHIKO DES

\\
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Domnule Primar

Având în vedere prevederile art. 19 lit a) din Ordonanţa de l^ ^ î te a ^ L l^ n u |u ||n r r  
18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de lo c iM ^ ^ ^fe^d i^ fe ţe  
completările ulterioare, ale art. 71, alin (1) din Ordonanţa de Urgenţă| rijj. 114/2018; pricind 
instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor term^rief Instm^
2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorialăŢaie art.l 1 alin. (1) 
din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 18/2009 
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi 
completările ulterioare, aprobate prin Ordinul nr. 163/540/23 din 19/03/2009 al ministrului 
dezvoltării regionale şi locuinţei, ai ministrului finanţelor publice şi al viceprîm-ministrului, 
ministrul administraţiei şi internelor, prevederile art. 10 punctul (4) Secţiunea a 5-a Capitolul 
III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice, care precizeză că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de 
fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza de documentaţie de 
avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se actualizează 
prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului ori de câte ori este necesar ” şi ale 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 Anexei Ia Hotărârea Consiliului Local Sector 3 
73/23.02.2018;

2. Hotărâre privind actualizarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 
86/23.02.2018.

nr.

nr.

SERVICIUL INVESTIŢII, 
LUCRĂRI PUBLICE 

Şef Serviciu, \ .  
Marius Popescu y

Consilier Juridic 
ALINA GEORGESCU

întocmit, 
Veronica Nicolae

v /
Datele
scopul

Jumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în  conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
ndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. V ă  puteţi exercita drepturile prevăzute

în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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