
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea proiectului cu titlul “ Demolare si edificare imobil destinat 

invatamantului anteprescolar si preşcolar zona Dristor (fosta grădiniţă nr. 239)” 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. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

întrunit în şedinţă extraordinară, azi 04.09.2019

Având în vedere:
- Referat de aprobare nr. 612224/CP/30.08.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.611445/30.08.2019 al Direcţiei Strategii şi Programe de 

Dezvoltare Durabilă;
- Adresa nr.611529/30.08.2019 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 “ Demolare si edificare imobil destinat invatamantului 
anteprescolar si preşcolar zona Dristor (fosta grădiniţă nr. 239)” 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 “ Demolare si edificare imobil 
destinat invatamantului anteprescolar si preşcolar zona Dristor (fosta grădiniţă nr. 239)”, în 
cuantum de 8.471.766,42 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 1.478.350,29 lei reprezentând cofinanţarea 
proiectului cu titlul “ Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si 
preşcolar zona Dristor (fosta grădiniţă nr. 239)”.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului cu titlul “ Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si 
preşcolar zona Dristor (fosta grădiniţă nr. 239)”, 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) lit. a) din
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REFERAT DE APROBARE

CABINET PRIMAR
,r1/M M

Data.
a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul " Demolare si edificare imobil 
destinat invatamantului anteprescolar si preşcolar zona Dristor (fosta grădiniţă nr. 239)" 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 "Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si 
preşcolar zona Dristor {fosta grădiniţă nr. 239)" 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 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 demolare si edificare imobil destinat invatamantului 
anteprescolar si preşcolar zona Dristor (fosta grădiniţă nr. 239) 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 "Demolare si 
edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si preşcolar zona Dristor (fosta grădiniţă 
nr. 2391".

Având în vedere cele prezentate şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
611445/30.08.2019 al Direcţiei Strategii şi Programe de Dezvoltare Durabilă, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobărji»^^®^5Slsqcal al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră person.J.i sunt prelucrate &  Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. D'.teie pot îi dnzvSluite lu.or terţi în btca unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în 
Regulamentul UE 2016/679. primr-o cerere ssrisS, şemneti şi dat.-.t? transmisă pe alrera Primăriei Sector 3. 1



Ju s tif ica re D EN U M IR E COD 5MIS CHELTUIELI ELIGIBILE + NEELIGIBILE CHELTUIELI ELIGIBILE CHELTUIELI NEELIGIBILE
BAZA TVA TOTAL BAZA TVA TOTAL BAZA TVA TOTAL

1 2 3 = ( l« l 4 5 6=14+5) — £ 1 1 5 _____ 8 9-17+BJ
l  Obţinerea si amenajarea terenului

Cheltuieli cu pregătire» amplasamentului- 
demolan, demontări, dezafectan defrişări, 
evacuări materiale rezultate, devieri reţele de 
utilitati din amplasament si alte lucrări 
necesare conform HG 9Q7/201G

L.2. Amenajarea terenului 12 38

43,908.80 8,342.67 0.00 52,251.47 43,908.80 8,342.67 52,251,47 0.00 0.00 o.oo

Cheltuieli pentru rea menajarea spatiilor veni 
si aducerea terenului la starea Iniţiala

1.3, Amenajări pentru protecţia mediului şl 
aducerea terenului la «tarea iniţială 12 39

8,300,00 1,577.00 o.oo 9,877.00 8,300.00 1,577.00 9,877.00 0.00 o.ao D.00
TOTAL 52,208.80 9,919.67 62,128.47 52,208.80 9,919.67 62,128.47 0.00 0.00 0.00

1.1+ - Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 1
ChettukJi aferente racordam le reţele da 
utirrtati si alte tipuri de reţele exterioare

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 
necesare obiectivului

13 40
10,000,00 1,900.00 0.00 11,900.00 10,000.00 1,900.00 11,900.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 10,000.00 1,900.00 11,900.00 10,000.00 1,900.00 11,900.00 0.00 0.D0 0.00

1.1. ■ Proiectare şl asistenţi tehnicii 1
Cheltuieli aferente studiilor de teren 
(geotehmce, geologice, hid rage ologi ce 
hldrogeotehmce, fotogram metrice, 
topografice si de stabilitate a terenului pe care 
se amplasează obiectivul de investiţie) si altor 
studii specifice

3.1. Studii 14 42

2,500.00 475.00 0.00 2,975.00 2,500.00 475.00 2,975.00 0.00 o.oo 0.00

Cheltuieli aferente avizelor ti acordunlor 
solicitate prin lege

3.2. Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru 
obţinerea de avi2e, acorduri şl autorizaţii

14 43
100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli aferente expert nan tehnice a 
construcţiilor existente, a structurilor (dup$ 
caz, a proiectelor tehnice in conformitate cu 
prevedenfe legislaţia in vigoare),
Cheltuieli aferente certificam performantei 
energetice, inclusiv audîtulut energetic el 
dadlrflj
Cheltuieli aferente elaboram tuturor fazelor 
de proiectare

3.3. Expertiza re tehnică
3.4. Certificarea performanţei energetice şi 
audftul energetic al clădirilor
3.5. Proiectare

14 44

105,126.85 19,974.10 0.00 125,100.95 105,126.85 19,974.10 125,100.95 o.oa 0.00 0.00
Cheltuieli aferente asistentei tehnice din 
partea proiectantului pe perioada execuţiei 
lucrărilor

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea 
proiectantului

14 46
4.906.8C 932.29 5,839.09 4,9Q6.8C 932.29 5,839.09 o.oc o.oc 0,00

Cheltuieli aferente servirilor do dlrlgentie de 
şantier asigurata pe perioada execuţiei 
lucrărilor

3.3,2, Dlrlgenţie de şantier 14 46
63,853.12 12,132.05 75,985,23 63,853.lx 12,132.03 75,985.21 o.oc o.oc 0.00

TOTAL 176/486.77 33,513.41 210,000.25 176,486.75 33,513+48 210,000.25 o .« o.oc 0.00

2.76
II Investiga de bază

Cheltuieli aferente investiţiei de baza {lucrări 
deterasamente, de sistematizare verticala, da 
amenajan exterioare, de rezistenta, de 
arhitectura., de instalatul,
Cheltuieli aferente montajului utilajelor, 
echipamentelor tehnotoflcesi funcţionale

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

53

5,203,315.511 988,629.95 6,191,945.46 4,703,315.51 893,629.95 5,596,945.46 500,000.00 95,000,00 595,000,00



Cheltuieli aferente utilajelor, echipamentelor 
de transport echipamentelor tehnologice si 
funcţionale care necesit» montaj si celor care 
nu necesita montaj.
Cheltuieli aferente dotărilor necesare pentru 
buna funcţionalitate a clădirii

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şl 
uncţlonale care necesită montaj
4.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi 
Funcţionale care nu necesite montaj şi 
echipamente de transport
4.5. Dotări

15 54

1,181,996.97 224,579.42 1,406,576.39 881,996,97 167,579.42 1,049,576.39 300,000.00 57,000.00 357,000.00

TOTAL 6,385,312.48 1,213,209.37 7,598,521.85 5,585,312.48 1,061,209.37 6,646,521.85 800,000.00 152,000.00 952,000.00
21.99

Organizarea de şantier, comisioane, cote, taxe, costul creditului si diverse si neprevăzut*  n
Cheltuieli aferente arganharir da şantier, 
necesare execuţiei lucrărilor.

5.1,1, Lucrări de construcţii şi instalaţii 
aferent» organizării de şantier 16 57 110,146.64 20,927.86 ).ao 131,074.50 110,146.64 20,927.86 131,074.50 o.oo 0.00 0.00

Cheltuieli conexe organizării de şantier, 
necesare execuţiei lucrărilor 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier 16 5B 1,101,47 0.00 0.00 1,101.47 1,101.47 0.00 1,101.47 0.00 o.oo 0.00

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

5,2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 17 59

59,132.37 0.00 59,132.37 59,132.37 0.00 59,132.37 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli diverseşi neprevăzute în limita a 
10% 5.B. Cheltuieli diverse şl neprevăzute 13 60 322,376.06 61,251.45 383,627,51 0.00 0.00 0.00 322,376.06 61,251.45 383,627.51

TOTAL 1 492,756.54 82,179.31 574,935.85 170,380.48 20,927.86 191,308.34 322,376.06 61,251.45 383,627.51
0.00

II.S. - Informare si publicitate
Cheltuieli aferente serviciilor de informare ţi 
publicitate pentru proiect, in conformitate cu 
Ghidului solicftantuluî

5.4 Cheltuieli de 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 da informare şi 
publicitate pentru proiect, in conformitate cu 
Ghidului solicitantului

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

B 1B

3,000.DO 570.00 3,570.00 3,000.00 570.00 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
504,756.54 84,459.31 589,215.85 182,380.48 23,207.86 205,588.34 322,376.06 61,251.45 383,627.51

|  TOTAL GENERAL 1 7,128,764.59| 1,343,001.831 | 8,471,766.421 6,006,388.53 1,129,750.38 7,136,138.91 1 1,122,376.061 213,251.451 1,335,627.511
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PRIMĂRIA SECTORULUI 3
DIRECŢIA STRATEGII Şl PROGRAME 

DE DEZVOLTARE DURABILA 
INTRARE/ IEŞIRE

NR.

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

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul “ Demolare si edificare imobil 
destinat invatamantului anteprescolar si preşcolar zona Dristor (fosta grădiniţă nr. 239)” şi a 

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

Proiectul cu titlul “ Demolare si edificare imobil destinat invatamantului 
anteprescolar si preşcolar zona Dristor (fosta grădiniţă nr. 239)” 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 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 demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si preşcolar zona 
Dristor (fosta grădiniţă nr. 239) 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 “ 
Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si preşcolar zona 
Dristor (fosta grădiniţă nr. 239)”, ce cuprinde următoarele cheltuieli:

1
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Direcţia Strategii şi Programe oe Dezvoltare DurabilăP R I M Ă R I A

SECTORULUI
BUCUREŞTI

1. valoarea totală a proiectului cu titlul “ Demolare si edificare imobil destinat 
invatamantului anteprescolar si preşcolar zona Dristor (fosta grădiniţă nr. 239)”, în cuantum 
de 8,471,766.42 lei (inclusiv TVA).
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 1,478,350.29 lei reprezentând cofinanţarea proiectului 
cu titlul “ Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si preşcolar zona 
Dristor (fosta grădiniţă nr. 239)”.
3. sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului cu titlul “ Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si 
preşcolar zona Dristor (fosta grădiniţă nr. 239)”, pentru implementarea proiectului în condiţii 
optime.

Considerăm că este necesară adoptarea hotărârii privind aprobarea proiectului cu titlul 
“ Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si preşcolar zona 
Dristor (fosta grădiniţă nr. 239)” 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

2



P R I M Ă R I A

SECTORULUI
B U CU REŞTI

DIRECŢIA STRATEGII Şl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ 
SERVICIUL STRATEGII Şl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Calea Dudeţti nr. 191, sector 3,
031084 Bucureşti 
www.prlmarie3.r0

/
telefon (004 021) 318 03 23 - 28

fax {004 021) 318.03.04 
e-mail strategii@iprimarie3.r0

k K  •

CĂTRE,

CABINET PRIMAR

în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem1̂  
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 anteprescolar 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
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