
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii 

„Lucrări de creşterea eficienţei energetice şi modernizare Corp C4 - Creşa „ Greieruşul”

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. 393/2004privind Statutul aleşilor locali, 
întrunit în şedinţă ordinară, azi 25.06.2019

Având în vedere:
-  Expunerea de motive nr. 45383 l/CP/20.06.2019 a Primarului Sectorului 3;
-  Raportul comun de specialitate nr. 452696/19.06.2019 al Direcţiei Investiţii şi Achiziţii şi Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului,
-  Adresa comună nr.452739/19.06.2019 a Direcţiei Investiţii şi Achiziţii şi Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului,
în conformitate cu prevederile:

-  Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată;
-  Normativului privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie al clădirilor, indicativ C 

107-2005, aprobat prin Ordinul Ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr 
2055/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
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;

-  Raportul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;
- Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţenilor;
Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecţia copilului, relaţii cu sindicatele, 
ONG-uri, agenţi economici şi alte organizaţii precum şi relaţii cu mass-media. 
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,.Lucrări de 
creşterea eficienţei energetice şi modernizare Corp C4 - C reşa ,,GreieraşuV' - str. Marin Pazon nr. 2B, 
Sector 3, Bucureşti, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Investiţii şi Achiziţii, şi Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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CABINET PRIMAR

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- 
economici aferenţi obiectivului de investiţii „Lucrări de creşterea 
eficienţei energetice şi modernizare Corp C4 - Creşa„Greîeraşul"

Investiţiile în modernizarea creşelor de stat din Sectorul 3 al Municipiului 
Bucureşti fac parte dintr-un ansamblu mai larg de investiţii care au vizat 
modernizarea, dar şi eficientizarea energetică a clădirilor din Sectorul 3.

Având în vedere cerinţele legale nesoluţionate referitoare Ia necesitatea 
creşterii numărului de locuri în creşele din Sectorul 3, prin Hotărârea nr. 
220/30.09.2016 a Consiliului Local Sector 3 a fost înfiinţată Creşa „Greieraşul" 
în str. Marin Pazon nr. 2B, Sector 3.

Lucrările de intervenţie ce urmează a se efectua la Creşa „Greieraşul" sunt 
necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţii copiilor 
precum şi pentru o cât mai bună imagine a creşei în rândul copiilor, părinţilor şi 
a locuitorilor din zonă, lucrările reducând, totodată, costurile aferente 
întreţinerii acesteia.

Având în vedere cele prezentate şi luând în considerare raportul comun de 
specialitate nr. 452696/19.06.2019 al Direcţiei Investiţii şi Achiziţii şi Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, am iniţiat prezentul proiect 
de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

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 teniei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute

ROB

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

mailto:3180304E-MAILcabinetpfimar@primarie3.ro
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RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
aferenţi obiectivului de investiţii

„Lucrări de creşterea eficienţei energetice şi modernizare Corp C4 - Creşa 
„Greieraşul” - str. Marin Pazon nr. 2B, sector 3, Bucureşti

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiţii la unele creşe 
de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, este necesară 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi următorului obiectiv:

>  „Lucrări de creşterea eficienţei energetice şi modernizare Corp C4 - Creşa
„Greieraşul” - str. Marin Pazon nr. 2B, sector 3, Bucureşti.
Creşa „Greieraşul” a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 

220/30.09.2016 şi prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 251/11.10.2016 şi 
funcţionează în str. Marin Pazon nr. 2B, sector 3, împreună cu alte centre de asistenţă 
socială sau servicii de educaţie antepreşcolară.

Aceste investiţii sunt absolut necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 
desfăşurare a activităţii copiilor, pentru eficientizarea energetică a clădirilor creşelor, 
conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, dar 
şi pentru reducerea costurilor aferente întreţinerii acestora.

Lucrările de intervenţie presupun, însă fără a se limita la:
■ Izolarea pereţilor exteriori cu polistiren expandat ignifugat de faţadă;
■Lucrări de modernizare şi refacere a finisajelor interioare şi exterioare care vor 

cuprinde refacerea tencuielilor, refacerea pardoselilor cu parchet pentru săli de grupă, 
birouri, piatră naturală pentru holuri şi scări, placări MDF pentru pereţi, înlocuirea 
tâmplăriei interioare pentru uşi cu tâmplărie din lemn vopsită, etc;

■Lucrări de modernizare şi refacere a instalaţiilor sanitare care vor cuprinde 
desfacerea şi înlocuirea obiectelor sanitare şi a accesoriilor (robineţi, baterii, sifoane), 
refacerea compartimentărilor, refacerea pardoselilor din plăci ceramice;

■Lucrări de modernizare şi refacere a instalaţiilor electrice care vor cuprinde 
înlocuirea aparatajului electric, montarea unor prize noi precum şi a unor corpuri de

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
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iluminat noi, acolo unde este cazul, precum şi montarea unui sistem de detectare a 
incendiului, avertizare şi alertare;

■ Lucrări de montare a unei scări exterioare cu structura metalică, amplasată pe faţada 
exterioară;

■ Lucrări de reparaţii la rampa exterioara acces persoane cu dizabilităţi;
■ Conversie şi recompartimentare.

Având în vedere cele prezentate şi ţinând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi prevederile art. 81 alin. (4) din 
Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, modificată şi completată, considerăm 
că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Lucrări de creşterea 
eficienţei energetice şi modernizare Corp C4 - Creşa „Greieraşul” - str. Marin Pazon nr. 
2B, sector 3, Bucureşti”, conform Anexei.

întocmit Mi
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ANEXA LA HCLS3 NR.....I.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
privind

“Lucrări de creştere a eficientei energetice si modernizare corp C4 -  Creşa Greieraşul'
Str. Marin Pazon nr. 2B, Sector 3, Bucureşti

Lucrările de intervenţie constau Tn:
• Izolarea pereţilor exteriori cu polistiren expandat ignifugat de faţada;
• Lucrări de modernizare si refacere a finisajelor interioare si exterioare care vor cuprinde 

refacerea tencuielilor, refacerea pardoselilor cu parchet pentru Săli de grupa, birouri, piatra 
naturala pentru holuri si scări, placari M DF pentru pereţi, înlocuirea tampiariei interioare 
pentru usi cu tamplarie din lemn vopsita, etc;

• Lucrări de modernizare şi refacere a instalaţiilor sanitare care vor cuprinde desfacerea şi 
înlocuirea obiectelor sanitare şi a accesoriilor (robineţi, baterii, sifoane), refacerea 
compartimentărilor, refacerea pardoselilor din plăci ceramice;

• Lucrări de modernizare şi refacere a instalaţiilor electrice care vor cuprinde înlocuirea 
aparatajului electric, montarea unor prize noi precum şi a unor corpuri de iluminat noi, acolo 
unde este cazul, precum şi montarea unui sistem de detectare a incendiului, avertizare şi 
alertare;

• Lucrări de montare a unei scări exterioare cu structura metalica, amplasată pe faţada 
exterioară;

• Lucrări de reparaţii la rampa exterioara acces persoane cu dizabilităţi;
• Conversie şi recomparlimentare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIŢIEI
INDICATORI VALORICI {LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenţie 614,967.80 lei,
din care
constructii-montaj (C + M): 409,385.13 lei.

CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Patru grupe de copii (doua grupe mari si doua grupe mici) 
Regim de înălţime; P+1E 
Ac = 249,15 mp 
Ad -  498,30 mp

ÎNTOCMIT:
ASOCIEREA: 
CONCRETE & DESIGN S< 
BAU STARK S.R.L. 
YARDMAN S.R.L. 
FORTIORI CONSULTINi

DIRECŢIA INVESTIŢII 91 ACHIZIŢII, 
SERVICIUL INVESTIŢII, L II :RĂRI PUBLICE 

ŞEF SERVICIU,
MARIUS POPESC I

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ Şl PROTECŢIA COPILULUI

DIRECTOR'S ENERAL,
UREANU
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SECTORULUI <

B U C U R E Ş T I ^ J

D IR EC Ţ IA  IN V E ST IŢ II Ş l A C H IZ IŢ II

T E L E F O N  (004021) 31S 03 23 - âa FAX (004 021) 318 03 04 E-M A IL inviestFtiischizitiî^primarEej.ro
Calea Dudeşti itr. 191, Sectei’ 3, 031084, Bucureşti

W <xcjyJ

Nr.4 5 Z }W //0 j> {Jb &

Domnule Primar,

Având în vedere că a fost întocmită documentaţia tehnico-economică pentru 
Corpul 4 din str. Marin Pazon nr. 2B, sector 3 - Creşa Greieraşul, se impune emiterea 
unei Hotărâri de Consiliu prin care să fie aprobaţi indicatorii tehnico-economici aferenţi 
obiectivului de investiţii „Lucrări de creşterea eficienţei energetice şi modernizare Corp 
C4 - Creşa „Greieraşul” - str. Marin Pazon nr. 2B, sector 3, Bucureşti”.

Vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre şi Raportul de Specialitate.

rom ania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Unrunn Europene

DIRECŢIA INVESTIŢI 
SERVICIUL INVESTIŢII, 

ŞEF SERVICI 
MARIUSPOPES

jil ACHIZIŢII,
[ PUBLICE

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

Întocmit, 
Monica A1

Datele dumneavbastrâ 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 legai justificat Vă puteţi exercita drepturile prevăzute 
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată ţi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1


