
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenţi obiectivului de investiţii

d em olare  ş i construire Creşa Trapezului”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru 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 extraordinară, azi 13.06.2019

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 442208/CP/l 0.06.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 439409/06.06.2019 al Direcţiei Administrative şi Management 

Informaţional - Serviciul Administrativ;
- Adresa nr. 439415/ 06.06.2019, a Direcţiei Administrative şi Management Informaţional 

-  Serviciul Administrativ.
In conformitate cu prevederile:

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

- 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.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului „Demolare şi 
construire Creşa Trapezului ”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Administrativă şi Management Informaţional - 
Serviciul Administrativ, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenţi 
obiectivului de investiţii „Demolare si construire Creşa Trapezului"

Investiţia în unităţiile de învăţământ de stat din Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti 
este dată de necesitatea îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii, îmbunătăţirii 
imaginii unităţii de învăţământ în rândul copiilor, elevilor, părinţilor şi a locuitorilor din zonă.

Conform Hotărârii nr. 488 din 12.10.2017 Consiliul Local al Sectorului 3, a aprobat 
încetarea dreptu lu i de folosinţă gratuită al D irecţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilu lu i Sector 3 asupra im obilu lu i în care funcţionează „Creşa Trapezului", 
imobil aflat în administrarea Consiliului Local Sector 3, situat în Aleea Prevederii nr. 6, 
Sector 3, până la finalizarea lucrărilor de modernizare, extindere şi reamenajare a 
clădirii .

Lucrările de intervenţie constau în demolarea construcţiei existente, rezultând astfel 
un teren liber de construcţii şi propunerea unui corp de clădire nou cu regim de inălţime 
P+2Etaje+Terasa Circulabîla, cu parterul amenajat cu grupe pentru anteprescolari, în timp 
ce etajul 1 si etajul 2 sunt amenajate cu grupe pentru preşcolari, împreuna cu spaţiile 
tehnice şi administrative, respectiv o terasă amenajată care va funcţiona ca o extensie a 
curţii.

Urmare elaborării studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Demolare si construire 
Creşa Trapezului", au rezultat următorii indicatori tehnico economici, (vezi anexă la 
prezentul raport de specialitate) după cum urmează:

Valoarea totala a lucrărilor de intervenţie, 16.116.166,99 lei,
din care

constructii-montaj (C + M): 12.167.895,80 lei.

Având în vedere cele prezentate şi luând în considerare raportul de specialitate nr. 
439409/06.06.2019 al Direcţiei Administrative şi Management Informaţional -  Serviciul 
Administrativ, 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 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

mailto:cabinetprimar@primarie3.r0
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Nr. 439409/06.06.2019

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenţi obiectivului de 

investiţii „Demolare si reconstruire Cresa Trapezului”

Imobilul Cresa Trapezului, din Aleea Prevederii nr. 6, Sector 3, construcţie Sp+P+IE, 
este aflat in domeniul public al Municipiului Bucureşti, conform HCGMB nr 186/2008 si dat 
în administrarea Consiliului Local Sector 3, conform HCLS nr.35/2001. In baza HCLS 
488/2017, s-a încetat dreptul de folosinţa gratuită al DGASPC sector 3, asupra imobilului 
menţionat, până la finalizarea lucrărilor de demolare şi reconstruire a Creşei Trapezului.

Lucrările de intervenţie constau în demolarea construcţiei existente, rezultând astfel un 
teren liber de construcţii şi propunerea unui corp de clădire nou cu regim de inălţime 
P+2Etaje+Terasa Circulabila, cu parterul amenajat cu grupe pentru anteprescolari, in timp ce 
etajul 1 si etajul 2 sunt amenajate cu grupe pentru preşcolari, impreuna cu spatiile tehnice si 
administrative, respectiv o terasa amenajata care va funcţiona ca o extensie a curţii.

Urmare elaborării studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Demolare si reconstruire 
Cresa Trapezului”, au rezultat următorii indicatori tehnico economici, (vezi anexa la prezentul 
raport de specialitate) după cum unneaza:

Valoarea cursului de conversie mediu BNR- 1 EURO= 4,7300

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenţie, 16.116.166,99 lei,
din care
constructii-montaj (C + M): 12.167.895,80 lei.

CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

• 500 copii ( din care 100 anteprescolari si 400 preşcolari)
• 7 grupe din care 6 de 15 copii si una de 10 copii-sugari
• 20 de grupe de cate 20 de copii

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 tn 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.rO
mailto:administrativ@priniBrie3.r0
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• Regim de înălţime: P+2E+Terasa circulabila
• Ad = 3111 mp
• Ac =1037 mp

Privind anexa, principalii indicatori tehnico-economici şi având în vedere necesitatea 
aprobării indicatorilor tehnico economici aferenţi documentaţiei tehnico-economice- pentru 
obiectivul „Demolare si reconstruire Cresa Trapezului”, vă supunem spre aprobare proiectul 
de hotărâre

ŞEF SERVICIU ADMINISTRATIV,

[tţftoenut,
Mario^ja)Petri :ă

2



ANEXA NR. LA HCLS3 NR J .

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„Demolare si reconstruire Cresa Trapezului”

Lucrările de intervenţie consta in demolarea construcţiei existente, rezultând astfel un teren
liber de construcţii si propunerea unui corp de clădire nou cu regim de înălţime P+2Etaje+Terasa 
Circulabila, cu parterul amenajat cu grupe pentru anteprescolari in timp ce etajul 1 si etajul 2 sunt 
amenajate cu grupe pentru preşcolari, impreuna cu spatiile tehnice si administrative, respectiv o terasa 
amenajata care va funcţiona ca o extensia a curţii.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIŢIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

« 500 copil ( din care 100 anteprescolari si 400 preşcolari)

• 7 grupe din care 6 de 15 copii si una de 10 copii-sugari

• 20 de grupe de cate 20 de copii

• Regim de inaltime: P+2E+Terasa circulabila

• Ad = 3111 mp

• Ac = 1037 mp

Privind

Valoarea totala a lucrărilor de intervenţie, 

din care

constructii-montaj (C + M): 12.167.895,80 lei.

16.116.166,99 lei,

ÎNTOCMIT:
ASOCIEREA:
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L 
BAU STARK S.R.L.
YARDMAN S.R.L.
FORTIOR1 CONSULTING S.R.L.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA
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Benefidan PRIMĂRIA SECTORULUI 3, BUCUREŞTI 
DEVIZ GENERAL
Privind cheltuielile necesare obiectivului de investiţii 

D&molare s i reconstruim  - Crea» Trapezului

Nr. crt Denumirea capitalelor şl subcapitolelor de cheltuieli Valoare (firi TVA) TVA valoare (IndusIvTVA)
lei lei lei

1 2 J _____________ Ş___ 4 5
Capitolul 1
Cheltuieli pentru obtlnereo jl amenajarea terenului
1.1. ‘Obţinerea terenului - - j
1.2. jAmenajarea terenului 30.636,96 5.821X2 36.457X8

13. (Amenajarea pentru protecţia mediului şl aducerea la starea 
[iniţiala 51X61,60 9.701,70 60.76330

14, (Cheltuieli pentru relocarea/protecţla utiBtStilor - -
TOTAL CAPITOL 1 H O L » 13X2473 ! 97.22139
Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea uttllltdţihr necesare obiectivului
2.1. Alimentare cu api 34.000,00 6.460,00 1 4046400
2.2. Canalizare 36.000,00 6.840,00 i 42X4400
2.3. Alimentare cu gate naturale 10.000,00 1.900,00 1L900XO
24. Alimentare cu agent termic - i i - [
2.5. Alimentare cu energie electrici 73.000,00 13X7400 | 86X7400
2A, Teleoomunlcaţn (telefonie, radio-tv, etc) - ]
2.7. (Alte tipuri de reţele exterioare ; _

I
23. ÎDrumuri de acces - - j
2* jc ii ferate Industriale - - f
2.10. (Cheltuieli aferente racordirli la relele de utlBtBt) - 1____________ :_____ . i.......................* .__
TOTAL CAPITOL 2 153.00400 1 2407400 i 182.070X0
Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare }l asistenţa tehnică

3.1.

'Cheltuieli pentru studH de teren (geotehnke, geologice, 
rhidrobgice, hldrogeotehnlce, fdtagrammetrfce, topografice d de 
‘stabilitate < terenului pe care se ampltseaze obiectivul de 
investiţie)

—

1.985,00 377,15

----------------- -------- -

2362,15

: L  Studii de teren 3L985,00 377,15 2.362,15
2. Raport privind Impactul asupra mediului -

i 3. Alte studii spedflce -
(Documentaţii suport şi cheltuieli pentru obţinere de avize, 
'acorduri d autorizaţii - TOTAL, din care: -

_

1. obţlnerei/prelunglrea valabilităţi certIRcatului de urbanism - ■
2. obţlnerea/prelunglrea valabiUtiţti autorizaţiei de 

construlre/desfilnţaie, obţinere autorizaţii de scoatere din 
drcultul agricol

"
...................................

-

3.2.

3. obţinerea avizelor ţl acordurilor pentru racorduri şl 
branşamente la reţelele publice de api, canalizare, gaze, 
termoflcare, energie electrici, telefonie, etc.

-

_ j
1
1

!
-

4. obpftere aviz sanitar, sanltar-veterinar şl fltosanitar - îi -

5. obţinerea certificatului de nomenclatura stradala şi adresa - - ţ -

6. întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului Cadastral 
provizoriu d înregistrarea terenului tn Cartea Fundării

h
i
j

- -

7. obţinerea avizului PSI - -
8. obţinerea Acordului de Mediu 1 - -
9. alte avize, acorduri şi autorizaţii solicitate prin lege i -

3.3. Expert!zi tehnica 7-500,00 ; 1.425,00 j 8.925X0

3.4. Certificarea performanţei energetice şl auditul energetic al 
dldlrilor 309,60 ;

j
5482 | 36842

Colectare -TOTAL din care: 232.922,40 4435536 ' 277.177X6
1 . tema de proiectare 1 - f -
2. studiu de preferabilitate - i -
3 studiu de fezabilrtate/documentaţle de avizare a j 

ucrârilor de intervenfH şl deviz general | 50.052X0 9.509,88 | 54561X8



4. documentaţii tehnice necesare In vederea (Aţinerii 
avlielor/acafdurtlor/autoriiatnlor 57.895,20 11000,09 6089549

5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic;! a 
detaliilor de execuţie - - -

6. proiecttehnlc şl detalii de execuţie 124.975,20 21745,29 14072049
3.6. Organizarea procedurtfor de achiziţie - - -

3.7.

Cheltuieli pentru consultanţi - TOTAL, din care; - - -

1. Managementul de proiect pentru obiectivul de Investiţii - - -

2. Audltul flnandar - - j

Asistenţă tehnici-TOTAL, din care: 160.800,84 30,552,16 191.353.00
j 1. asistenta tehnica din partea proiectantului 7.424.00 141056 8.834,56

j q 1 1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 5.224,00 992,56 6416,56
| 2. pentru pirtldparea proiectantului la laele Induse Tn 
programul de control al lucrirlor de execuţie

2.200,00 418,00 2.618,00

| 2, dlrtgenţle de şantier 153.376,84 29.14140 18231844
TOTAL CAPITOL 3 5204900* 100.41348 62090071 I



Capitolul 4
Cheltuieli pentrv Investiţia de boiâ
4.1. Cdnstructfşi Instalaţii 9.631.793,24 | 2830.040,72 12461.B3346
4.2. Montai utilaje tehnologice 251,1583» j 47.720,02 298.87842
4.3. UtHaJe, echip. tehn. şl Tunet- cu monta] 1.111.355,57 211.15736 1.322-513,13
4A. Utilaje feri montaj şl echip. detransp. - - -

4.5. DotirJ 911.000.00 173.090(00 2084.09040
4.6. Active necorporale - -
TOTAL CAPITOL 4 U.90SJ0*>S1 1 2462.008(29 14.167415,10
Capitolul 5
Alte cheltuieli

iOrganlzare de şantier 134.323,72 2552131 1 159.845,23
54. ! 1. Lucrări de construcţii aferente organiziril de şantier 107.472,72 20419,B2 12749244

| 2, Cheltuit! conexe ora. şantierului 26.851,00 5.101,69 329S249
i Comisioane, cote, taxe, costul creditului 114.491,71 2L 753,42

......................
13644543

1 1. Comisioanele şl dobinzlle aferente creditului binril 
f̂inanţatoare - .
2. Cota aferenţi ISC pentru controlul ca mâţii lucririlorde 

construcţii 04% din C+M (cf. Lege 10/1995} 52041,68 9.88732 6292940
$2 j 3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului In amenajarea 

'teritoriului, urbanism p pentru autorizarea lucrărilor de 
! construcţii 10.40844 2977,58 J 12385,92
j  4. cota aferenţi Casei Sociale a Constructorilor-CSC 52.041,68 938732 [ 6292940
l 5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şt autorizaţia de 
jconstiulre/desflinţare (Inclusiv taxa timbru QAR • 0,5/1000 din 
[valoarea Investiţiei) 5.112,56

1f
l

971,39 | 6.083,95
S.3. /Cheltuieli diverse şi neprevăzute 613.683,63 116.599,89 | 730,28332
Î4. (cheltuieli pentru Informare şl pubtdtate 12000,00 2.280,00 14.28040
TOTAL CAPITOL 5 874499,06 166.15482 1 1440.653,88
' <ipiţolu] 6
Che-mleB pentru probe tehnologice şl teste şl predare h beneficiar —

6.2 IPregăBrea personalului de exploatare ! -
6.2. Iprobetehnologlce şi teste î - I"'--------------------

........ . ... “
TOTAL CAPITOL 6 - i -
TOTAL GENERAL j 1344299747 î 247346942 16416.166,99
din care C+M i 10.225.122,52 î 1.942.773,28 12.167.895,80

întocm it: asociere* formata din
a£ .C M C nttlH K M H LU TK M IA L
SLC.YARDMMIULL.

PROIECTANT ELABORATOR
BAU STARK S.R.L
SIr. Rurfail, Nr. 38, Chitită, Jud. Ilfov, Sectar 1, Bucureşti 
Tel: 0749998 670,021320 *945 

e-mall: ofRce#biiHtait.io 
Rd8.Com.: J23/144/19/01/2D 16 
CUI: RO 30917324

BAU//#
STARK



PRIMĂRIA
SECTORULUI <

BUCUREŞTI

D IR ECŢIA  A D M IN ISTR A TIV Ă  Ş l M A N A G EM EN T IN FO R M A ŢIO N A L
S E R V IC IU L  A D M IN ISTR A TIV

- www.pnmar1e3.ro-
TELEFON (004021) 34040 n /341 0711 FAX (004021) 31803 04E-MAILadministrativ@primarie3.ro

Şos- Mihai Bravu nr. 428, sector 3,030328, Bucureşti

romania2019.eu
Preşedinta României io Consiliul Uniunii Europene

Nr. 439415/06.06.2019

uf a tA j/

Către,
CABINET PRIMAR

Ref.: proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-'e^jăjofmc enţi 

obiectivului de investiţii „Demolare si reconstruire Creşa Trapezului”

Vă transmitem ataşat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre al Consiliului Local Sector 3, privind aprobarea indicatorilor 
tehnico- economici aferenţi obiectivului de investiţii „Demolare si reconstruire Cresa 
Trapezului”;
Raportul de Specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- 
economici aferenţi obiectivului de investiţii „Demolare si reconstruire Cresa 
Trapezului”.

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

mailto:04E-MAILadministrativ@primarie3.ro

