
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea proiectului cu titlul “ Lucrări de extindere - Grădiniţă nr. 196” şi a 

cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia in cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învăţământ

preşcolar

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 extraordinară, azi 04.09.2019

Având în vedere:
- Referat de aprobare nr. 612225/CP/30.08.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.611434/30.08.2019 al Direcţiei Strategii şi Programe de 

Dezvoltare Durabilă;
- Adresa nr.411529/30.08.2019 a Direcţiei Strategii şi Programe de Dezvoltare Durabilă

A

In conformitate cu prevederile:
- Programului Operaţional Regional 2014-2020;
- Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 10 îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritate de investiţii 10.1 
Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea 
de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de 
educaţie şi formare Obiectiv Specific 10.1 Creşterea gradului de participare la nivelul 
educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de 
părăsire timpurie a sistemului;

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice;

- O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările şi completările 
ulterioare;

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare.

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apararea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei de învăţământ, activităţi ştiinţifice, cultură, culte, sport şi tineret



în temeiul prevederilor art.139 alin. (1) şi art.166 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

A rt.l Se aprobă proiectul cu titlul “ Lucrări de extindere - Grădiniţă nr. 196” şi a 
cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia in cadrul Programului Operaţional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritate de 
investiţii 10.1 Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru 
dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de 
educaţie şi formare, Obiectiv specific 10.1 Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei 
timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire 
timpurie a sistemului - învăţământ preşcolar, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1a/BI.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului cu titlul “ Lucrări de extindere - Grădiniţă 
nr. 196”, în cuantum de 16.847.046,50 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% 
din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.925.323,31 lei reprezentând cofinanţarea 
proiectului cu titlul “ Lucrări de extindere - Grădiniţă nr. 196”.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului cu titlul “ Lucrări de extindere - Grădiniţă nr. 196”, pentru implementarea 
proiectului în condiţii optime, se vor asigura din buget local al Sectorului 3 al Municipiului 
Bucureşti.

Art.5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării 
proiectului în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Strategii şi Programe de Dezvoltare Durabilă, 
Direcţia Investiţii şi Achiziţii şi Direcţia Economică, va lua măsurile de ducere la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

în temeiul art. 243 alin. (1) liţ. a) din
OUG nr. 57/2019 privind Cod 
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SECTOfi 3

REFERAT DE APROBARE

CABINET PRIMAR

a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului cu tit lu l" Lucrări de extindere * 
Grădiniţă nr. 196" şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia in 

cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific
10.1/învăţământ preşcolar

Proiectul cu titlul "Lucrări de extindere - Grădiniţă nr. 196" ce face parte din Axa 
prioritară 10îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritate de investiţii 10.1 Investiţiile 
în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi 
învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare 
Obiectiv Specific 10.1 Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi 
învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 
sistemului - învăţământ preşcolar, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1a/BI, vizează 
lucrări de extindere - Grădiniţă nr. 196 din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor va duce la îmbunătăţirea condiţiilor pentru învăţământul 
antepreşcolar şi şcolar din Sectorul 3, prin:

• Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului 
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

• Crearea de condiţii optime în vederea asigurării nivelului de bază al calităţii 
învăţământului antepreşcolar şi preşcolar;

• Asigurarea unei economii mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor în 
vederea unei dezvoltări durabile;

• Asigurarea unei infrastructuri educaţionale încadrată în condiţiile esenţiale 
standardelor Uniunii Europene.
Continuând demersul iniţiat în Programul Operaţional Regional 2007-2013 in vederea 

depunerii si obţinerii finanţării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014-2020, este necesară aprobarea proiectului cu titlul " 
Lucrări de extindere - Grădiniţă nr. 196".

Având în vedere cele prezentate şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
611434/30.08.2019 al Direcţiei Strategii sMjmgwme de Dezvoltare Durabilă, am iniţiat 
prezentul proiect de hotărâre, pe care îl/trofflTProiSMKConsîliului Lo ca lS e cto ru lu i 3.

ROB

D.-Jele dumneavoastră personale sunt prelucrat2 Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in 
-copul îndeplinirii atribuţiilor'egale. Datele pot fi dezvăluite imor terţi in baza unui temei legal justificat Vă puteţi exercita drepturile prevăzute 
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere rerisă -eronată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1



Justificare DENUMIRE COD SMfS CHELTUIELI ELIGIBILE + NEEUGIB1LE CHELTUIELI ELIGIBILE CHELTUIELI NEELIGIBILE
BAZA TVA TOTAL BAZA TVA TOTAL BAZA TVA TOTAL

1 2 4 S 6-(4+5) 7-U-M 8 9«(7+8)
1. - Obţinerea sl amenajarea terenului

Cheltuieli cu pregătire» amplaumentului- 
demotarl, demontări, dezafectări, defrişări, 
evacuări materiale rezultate, devieri reţele de 
utilitari dm amplasament s  alte lucran 
necesara conform HG, 907/2016

1.2. Amenajarea terenului 12 38

37,633.46 7,159.86 0.00 44,843.32 37,683.46 7,159.86 44,843.32 0.00 0.00 0.00
Cheltuirii pentru reamenajarea spatiilor verzi 
si aducerea terenului la starea iniţiala

1.3. Amenajări pentru protecţia mediului ţi 
aducerea terenului la starea Iniţială 12 39

62,805.77 11,933.10 0.00 74,738.87 62,805.77 11,933.10 74.738.87 o.oo 0.00 0,00
TOTAL 100,489.23 19,092.96 119,582.19 100,489.23 19,092.96 119,582.19 0.00 0.00 0.00

1,1. - Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 1
Cheltuieli aferente racordam la reţele de 
utilitati si alte tipuri de ratele exterioare

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 
necesare obiectivului 13 40

146,040.09 27,747.62 173,787.71 146,040.09 27,747.62 173,787.71 0.00 0.00 0.00
TOTAL 146,040.09 27,747.62 173,787.71 146,040.09 27,747.62 173,787.71 0.00 0.00 0.00

Proiectare $1 asistenţa tehnici
Cheltuirii aferente studiilor de teren 
(geotehmcc, geologice, hldrogeriogie* 
hldrogentehnke, fotogrammetrie*, 
topografice si de stabilitate a terenului pe care 
se amplaseaza obiectivul de investiţie] si altor 
studii specifice

3.1. Studii 14 42

1,585,00 301.15 0.00 1,886.15 1,585.00 301.15 1,886.15 0.00 0.00 0.00

Cheltui efi aferente avizelor s  acordurilor 
solicitate prin lege

3.2. Documentaţft-suport şi cheltuieli pentru 
obţinerea de avize, acorduri şl autorizaţii 14 43

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli aferente expertlzan tehnice a 
construcţiilor existente, a structurilor [dups 
caz, a proiectelor tehnice in conformitate cu 
prevederile legislaţiei in vigoare),
Cheltuieli aferente certificam performantei 
energetice, indusiv audltului ehergetic al 
clădim.
Cheltuieli aferente elaborării tuturor fazelor de 
proiectare

33. Expertizare tehnică 
3.4. Certificarea performanţei energetice şi 
auditul energetic al clădirilor 
33. Proiectare

14 44

268,310.00 50,978.90 0.00 319,288.90 268,310.00 50,978.90 319,288.90 0.00 0.00 0.00
Cheltuirii aferente asistentei tehnice din 
partea proiectantului pe perioada execuţiei 
lucrărilor

3.8.1, Asistenţă tehnici din partea 
proiectantului 14 45

8,330.00 1,582.70 0,00 9,912.70 8,330.00 1,582.70 9,912.70 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli aferente serdefiler da d Irige ntle de 
şantier asigurata pe perioada execuţiei 
lucrărilor

3 .8.2. Dlrigenţle de şantier 14 46
216,66936 41,167.18 0.00 257,836.54 216,669.36 41,167.18 257,836.54 0.00 0.00 0.00

TOTAL 494,894.36 94,029.93 588,924.29 494,894.36 94,029.93 588,924.29 0.00 0.00 0.00
3.96

IU . Investiţia de bază _ l

Cheltuieli aferente Investiţiei de baza (lucrări 
de terasamente, de sistematizare verticala, de 
atnenajan exterioare, de rezistenta, de 
arhitectura, de instalaţii);
Cheltuirii aferente montajului utilajelor, 
echipamentelor tehnologice sl funcţionale

4.1. Construcţii şF Instalaţii
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şl 
funcţionale

15 53

10,480,529.08 1,991,300.53 0.00 12,471,829.61 9,980,529.06 1,896,30033 11,876,829.61 500,000.00 95,000.0C 595,000.00



Cheltuieli aferente utilajelor, echipamentelor 
de transport, echipamentelor tehnologice a 
funcţionate care necesita montaj» celor care 
nu necesita montaj.
Cheltuieli aferente dotărilor necesare pentru 
buna funcţionalitate a dadini

4.3. Utilaje, Bchlpamerrtetehnologice $1 
funcţionale care necesită montaj
4.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale care nu necesită montaj $1 
echipamente de transport
4.5. Dotări

15 54

2,018,355.57 383,487,56 2,401,843 13 M 18355 37 345,487.56 2,163,843.13 200,000.00 38,000.00 238,000.00
TOTAL 12,498,884,65 2,374,788.09 14,873,672.74 11,798,884.65 2,241,788.09 14,040,672.74 700,000.00 133,000.00 833,000.00

18.63
Organizarea de şantier, comisioane, cote, taxe, costul creditului si diverse şi neprevăzute

Cheltuieli aferente organizării de şantier, 
necesare execuţiei lucrărilor.

5.1.1. Lucrări de construcţii ţi Instalaţii aferente- 
organizării de jantter 16 57 106,409.76 20,217.85 0.00 126,627.61 106,409.76 20,217.85 126,627.61 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli conexa a re arii zar 11 de şantier, 
necesare execuţiei lucrărilor 5,1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier 16 58 17,494.41 3,323.94 0.00 20,81835 17,494.41 3,323.94 20,B183S 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli aferente cotelor care revin 
Inspectoratului de stat m construcţii si taxelor 
pentru acorduri, avize conforme 51 autorizaţii, 
conform legislaţiei m vigoare

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 17 59
118,954,00 22,601.26 0.00 141355.26 118,954.00 22,601.26 141,555.26 o.oo 0.00 0.00

Cheltuieli dhrerse si neprevăzute în limita e 
1056. 5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 18 60 662,015.42 125,782.93 o.oo 787,79B35 0.00 0.00 0.00 662,015.42 125,782.93 787,798.35

TOTAL 904,873*59 171,925.98 1,076,799,57 242,858.17 46,143.05 289,001.22 662,015.42 125,782.93 787,798.35
5 19

IK5.'  Informare şl publicitate
Cheltuieli aferente serviciilor de informare -ii 
publicitate pentru proiect, in conformitate cu 
Ghidului sol iot an tul li 1

5.4 Cheltuieli da Informare şi publicitate 
Realizarea de panouri de informare 
Realizarea de etichete autocolante

8 17
9,000.00 1,710.00 0.00 10,710.00 9,000.00 1,710.00 10,710.00 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli aferente serviciilor de informare ţi 
publicitate pentru proiect, in conformitate cu 
Ghidului solicitantului

5.4 Cheltuieli de Informare şi publicitate 
Anunţ/comunicat de presă privind începerea 
proiectului
Anunţ/comumcat de presă la finalizarea 
proiectului

1 18

3,000.00 570.00 3370.00 3,000.00 S70.D0 3,570.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 12,000.00 2,280-00 14,280.00 12,000.00 2,280.00 14,280,00 0.00 0.00 0.00

916,873.59 174,205.98 1,091,079.57 254,858.17 48,428.05 303,281.22 662,015.42 125, 782.93 787, 798.35

| TOTAL GENERAL 1 14.lS7.181.92l 2,689,864.581 | 16,847,046.50 | 12,795,166.50 2,431,081.65 1S,226,24S.15| 1,362,015.421 258,782.931 1.620,798.351
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DIRECŢIA STRATEGII Şl PROGRAME 
DE DEZVOLTARE DURABILA 

INTRARE / IE ŞIR E

R A P O R T  D E  S P E C I A L I T A T E

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul “ Lucrări de extindere - 
Grădiniţă nr. 196” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia in cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific
10.1/învăţământ preşcolar

Proiectul cu titlul “ Lucrări de extindere - Grădiniţă nr. 196” ce face parte din Axa 
prioritară 10 îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritate de investiţii 10.1 Investiţiile 
în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi 
învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare 
Obiectiv Specific 10.1 Creşterea gradului de participare Ia nivelul educaţiei timpurii şi 
învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 
sistemului - învăţământ preşcolar, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1a/BI, vizează 
lucrări de extindere - Grădiniţă nr. 196 din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor va duce la îmbunătăţirea condiţiilor pentru învăţământul 
antepreşcolar şi şcolar din Sectorul 3, prin:

• Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului 
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

• Crearea de condiţii optime în vederea asigurării nivelului de bază al calităţii 
învăţământului antepreşcolar şi preşcolar;

• Asigurarea unei economii mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor în 
vederea unei dezvoltări durabile;

• Asigurarea unei infrastructuri educaţionale încadrată în condiţiile esenţiale 
standardelor Uniunii Europene.

Continuând demersul iniţiat în Programul Operaţional Regional 2007-2013 in vederea 
depunerii si obţinerii finanţării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014-2020, este necesară aprobarea proiectului cu titlul “ 
Lucrări de extindere - Grădiniţă nr. 196””, ce cuprinde următoarele cheltuieli:

1. valoarea totală a proiectului cu titlul “ Lucrări de extindere - Grădiniţă nr. 196”, în 
cuantum de 16,847,046.50 lei (inclusiv TVA).
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2. contribuţia proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea 
eligibilă a proiectului, în cuantum de 1,925,323.31 lei reprezentând cofinanţarea proiectului 
cu titlul “ Lucrări de extindere - Grădiniţă nr. 196”.
3. sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului cu titlul “ Lucrări de extindere - Grădiniţă nr. 196”, pentru implementarea 
proiectului în condiţii optime.

Considerăm că este necesară adoptarea hotărârii privind aprobarea proiectului cu titlul 
“ Lucrări de extindere - Grădiniţă nr. 196” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea 
finanţării acestuia in cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, 
Obiectiv specific 10.1/învăţământ preşcolar, astfel asigurându-se toate resursele financiare 
necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a 
cheltuielilor din instrumente structurale.

Direcţia de Strategii şi Programe de Dezvoltare Durabilă 
Sef Serviciu Implementare Proiectelor

Bianca TUDOR

Gavrilă Camelia

2
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Calea Dudeţti nr, 191, sector 3, 
031084 Bucureşti 

WWW.prlmaHe3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28. 
fox (004 021} 318.03.04 

e-mail Strategii@ prim aric3.r0

CĂTRE,

CABINET PRIMAR

în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului 
propunerea de iniţiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor, “ Lucrări capitale de 
creşterea eficientei energetice, modernizare si extindere - Grădiniţă nr. 24” , „“Lucrări de 
extindere - Grădiniţă nr. 68” , “Lucrări de extindere - Grădiniţă nr. 69”, “Lucrări de extindere 
- Grădiniţă nr. 70”, „Lucrări capitale de modernizare şi extindere la bazinul de înot - Grădiniţa 
nr. 154”, „Lucrări capitale de modernizare şi extindere la bazinul de înot - Grădiniţa nr. 191”, 
“Lucrări de extindere - Grădiniţă nr. 196” , “Demolare si edificare imobil destinat 
invatamantului antepreşcolar si preşcolar zona Dristor (fosta grădiniţă nr. 239)” , “Lucrări de 
extindere Grădiniţă Peştişorul de aur (nr. 241)” , „Construire complex multifuncţional pentru 
activitati didactice si sport la Şcoala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)”, „Lucrări 
capitale de modernizare -Şcoala gimnaziala nr. 84”, „Construire complex multifuncţional 
pentru activitati didactice si sport la Şcoala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta nr. 89)”, „Lucrări 
capitale de creşterea eficienţei energetice şi modernizare - Şcoala Gimnazială nr. 95” şi 
„Construire complex multifuncţional pentru activitati didactice si sport la Şcoala Gimnaziala 
Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)” şi a cheltuielilor aferente acestora, în vederea depunerii 
spre finanţare şi rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul 
Operaţional Regional 2014-2020,

Anexat, vă transmitem următoarele documente:
-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcţia de Strategii şi Programe de Dezvoltare 

Durabilă
^ -Referatele de aprobare

-Proiectele de hotărâre

1
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