
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea proiectului cu titlul “Lucrări capitale de creşterea eficienţei energetice 
şi modernizare - Şcoala Gimnazială nr. 95” 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 primar şi gimnazial

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. 612212/CP/30.08.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 611478/30.08.2019 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 “Lucrări capitale de creşterea eficienţei energetice şi 
modernizare - Şcoala Gimnazială nr. 95” 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 primar şi 
gimnazial, apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1b/BI.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului cu titlul “Lucrări capitale de creşterea 
eficienţei energetice şi modernizare - Şcoala Gimnazială nr. 95”, în cuantum de 12.162.895,77 
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 243.257,92 lei reprezentând cofinanţarea 
proiectului cu titlul “Lucrări capitale de creşterea eficienţei energetice şi modernizare - Şcoala 
Gimnazială nr. 95”.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului cu titlul “Lucrări capitale de creşterea eficienţei energetice şi modernizare - Şcoala 
Gimnazială nr. 95”, 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. 
OUG nr. 57/2019 privind Codul 

AVIZAT 
SECRET 

M ARIUS M  
V

lit. ş) din 
istrativ



r:ABi‘V ;T f*R| MAR

”Lt J. < m ) * rA %  '■* c.- s) *  c *  C4 -• *r-•
C lk ' jt  D ; :ît. Sffcfap; 3^ <s * it 8s“ 5k K 5j:'*Şii

SECTOR 3

REFERAT DE APROBARE

CABINET PRIMAR

Nr,
Data.. 3 < z  o # . j a / t j \

a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de creşterea 
eficienţei energetice şi modernizare - Şcoala Gimnazială nr. 95" 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 primar şi gimnazial

Proiectul cu titlul „Lucrări capitale de creşterea eficienţei energetice şi modernizare - 
Şcoala Gimnazială nr. 95" 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 primar şi gimnazial, apelul de proiecte 
nr. POR/10/2017/10/10.1b/BI, vizează lucrări capitale de creşterea eficienţei energetice şi 
modernizare - Şcoala Gimnazială nr. 95 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 titlu l "Lucrări capitale 
de creşterea eficientei energetice si modernizare - Şcoala Gimnazială nr. 95".

Având în vedere cele prezentate şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
611478/30.08.2019 al Direcţiei Strategii si Programe de Dezvoltare Durabilă, am initiat prezentul

Datele dumneavoastră personale -unt prelucrat" dc Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în şerpui 
îndej 'mirii atribuţiilor legale. Datele pul fi dtzVfluite mior terţi in baza unui temei legttl justificat. VI puteţi exercita drepturile prevăzute in 
Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere rcrisă, semnată şi datat? transmisă pe adre. a Primăriei Sector 3. 1



Justificare DENUMIRE C0D5MIS CHELTUIELI ELIGIBILE + NEELIGIBILE CHELTUI EU ELIGIBILE CHELTUIELI NEELIGIBILE
BAZA TVA TOTAL BAZA TVA TOTAL BAZA TVA TOTAL

1 2 3=|1+2| 4 5 6=(4+5| M l-» ] 8 9=17+8)
.1. - Obţinerea si amenajarea terenului

Cheltuieli cu pregătirea amplasamentului* 
demolări, demontări, dezafeetan, defrişări, 
evacuan materiale rezultate, devieri reţele de 
utilităţi din amplasament s  alte lucran 
necesare conform HG. 907/2016

1.2, Amenajarea terenului 12 38

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00

Cheltuieli pentru re amenaja rea spatiilor verzi 
si aducerea terenului la starea mitrala

1.3. AmenajSri pentru protecţia mediului şl 
aducerea terenului la starea Iniţiali 12 39

135,437.90 25,733.20 161,171.10 135,437.90 25,733.20 161,171.10 o.oo o.oo 0.00
TOTAL 135,437.90 25,733,20 161,171.10 135,437.90 25,733.20 161,171.10 0.00 0.00 0.00

Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 1
Cheltuieli aferente racordam la reţele de 
utilrtati si alte tipuri de reţele exterioare

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 
necesare obiectivului 13 40

0.00 0.00 i w 0.00 0.00 o.oo 0.00 o.oo 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 proiectare >1 asistenţa ţghnjcj 1
Cheltuieli aferente studiilor de teren 
{geotehmea, geologice, hidrageologice 
hidrogeotehnlce. fotogrammetrie* 
topografice si de stabilitate a terenului pe care 
se amplaseaza obiectivul de investiţie} sl altor 
studn specifice

3,1. Studii 14 42

0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli aferente avizelor sf acordurilor

3.2. Documentaţlî-suport şi cheltuieli pentru 
obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii - cu 
TVA

14 43
600.00 114.00 0.00 714.00 600.00 114.00 714.00 0.00 o.oo o.oo

solicitate prin lege 3.2. Documentaţlî-suport şl cheltuieli pentru 
obţinerea de avize, acorduri şt autorizaţii -fara 
TVA

14 43
2,138.22 0.00 0.00 2,138.22 2,138.22 0.00 2,138.22 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli aferente expertizaritehnice a 
construcţiilor existent o. a structurilor {dups 
caz, a proiectelor tehnice in conformitate cu 
prevederile legislaţiei In vigoare].
Cheltuieli aferente certificări performantă 
energetice, inclusiv audituhn energetic al 
clădirii;
Cheltuieli aferente elaborării tuturor fazelor 
de proiectare.

3.3. Expertiza re tehnica
3.4. Certificarea performanţei energetice şi 
audltul energetic al clădirilor
3.5. Proiectare

14 44

351,065.63 66,702.47 0.00 417,768,10 351,065.63 66,702.47 417,768.10 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli aferent* organizării procedurilor de 
achiziţie 3.6 Organizarea procedurilor de achf2'rtie 14 45 18,200.00 3,458,00 0.00 21,658.00 18,200.00 3,458.00 21,658.00 0.00 0.00 0,00
Cheltuieli aferente asistentei tehnice din 
partea proiectantului pe penoada execuţiei 
lucrărilor

3.8.1, Asistenţă tehnică din partea 
proiectantului 14 46

76,845.87 14,600.72 0.00 91,446.59 76,845.87 14,600.72 91,446.59 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli aferente serviciilor de dlrigentle de 
şantier asigurata pe perioada execuţiei 
lucrărilor

3.8.2. Dirigenţie de şantier 14 46
56,963,95 10,823.15 0.00 67,787.10 56,963.95 10,823.15 67,787.10 0,00 o.oo 0.00

TOTAL 505,813.67 95,69834 601*512.01 505,813.67 [ 95,698.34 601,512.01 0.00 0.00 0.00

11.4. • Investiţia de baiă
596

I



Cheltuieli aferente mvestiti a  de baza (lucra n 
de terasamente. de Sistematizare verticala, de 
amervajari exterioare, de rezistenta, de 
arhitectura, de instalaţii);
Cheltuieli aferente montajului utilajelor, 
echipamentelor tehnologice si funcţionale.

4.1, Construcţii şi iruta laţii
4.2, Montaj utilaje, echipamente tehnologice şl 
funcţionale

15

3,425,203.27 1,600,789.57 0.00 10,025,997.84 8,425,208.27 1,600,789,57 10,025,997.84 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli aferente utilajelor, echipamentelor 
de transport, echipamentelor tehnologica si 
funcţionala care necesita montaj ss celor care 
nu necesita montaj.
Cheltuieli aferente dotărilor necesare pentru 
buna funcţionalitate a clădim.

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

15 54

67,870.00 12,895.30 0.00 80,765.30 67,870.00 12,895.30 80,765.30 o.oo 0.00 0.00
TOTAL 8,493,078.27 1,613,684.87 10,106,763.14 8,493,078.27 1,613,684.87 10,106,763.14 0.00 0.00 0.00

0.77
Organizarea de şantier, comisioane, cote, taxe» costul creditului si diverse d  neprevăzute

Cheltuieli aferente organizam de şantier, 
necesare execuţiei lucrarflor.

5.1.1. Lucrări' de construcţii şi instalaţir aferente 
organizării de jantfer 16 57 397,932.31 58,507.14 0.00 366,439.45 307,932.31 58,507.14 366,439.45 0.00 o.oo 0.00

Cheltuieli conexe organizării de şantier, 
necesare execuţiei lucrartiar. 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier 16 5V 51,321.09 0.00 51,321.09 51,321.09 0.00 51,321.09 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli aferente cotelor care revin 
Inspectoratului de stat In construcţii si taxelor 
pentru acorduri avize conforme ;i autorizaţii, 
conform legislaţiei in vigoare

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 17 59

89,054.70 0.00 0.00 89,054.70 89,054.70 o.oo 89,054.70 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli diverse sl neprevăzute în limita a 
1QK. 5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 18 60 649,037.21 123,317.07 772,354.28 649,037.21 123,317.07 772,354.28 0.00 0.00 o.oo

TOTAL li 097345.31 181,824.21 1,279,169.52 1,097,345.31 181,824.21 1,279,169.52 0.00 0.00 0.00

Cheltuteli aferente serviciilor de informare şi 
publicitate pentru proiect, in conformitate cu 
Ghidului solicitantului.

5,4 Cheltuieli de informare şl publicitate 
Realizarea de panouri de informare 
Realizarea de etichete autocolante

■ 17

9,000.00 1,710.00 10,710.00 9,000.00 1,710.00 10,710.00 0.00 o.oo 0.00

Cheltuieli aferente serviciilor de informare şi 
publicitate pentru proiact. In conformitate cu 
Ghidului solicitantului

5.4 Cheltuieli de informare şi publicitate 
Anunţ/comunlcat de presă privind începerea 
proiectului
Anunţ/comunlcat de presă la finalizarea

• St

3,000.00 570.00 3,570.00 3,000.00 570.00 3,570.00 o.oo 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 o.oo 0.00

1,109,345.31 184,104.21 1,293,449.52 1,109,345.31 184,104.21 1,293,449.52 0.00 0.00 0.00

| TOTAL GENERAL 1 10,243.675.15 1,919,220.621 12,162,895.771 10,243,675.15 1,919,220.62 12,162,895.77 0.001 0.00 ______2:221
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DIRECŢIA STRATEGI) Şl PROGRAME 
DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

IN TR A R E/IEŞIR E

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 “Lucrări capitale de creşterea 
eficienţei energetice şi modernizare - Şcoala Gimnazială nr. 95” 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 primar şi gimnazial

Proiectul cu titlul “Lucrări capitale de creşterea eficienţei energetice şi modernizare 
- Şcoala Gimnazială nr. 95” 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 primar şi gimnazial, apelul 
de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1 b/BI, vizează lucrări capitale de creşterea eficienţei 
energetice şi modernizare - Şcoala Gimnazială nr. 95 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 capitale de creşterea eficienţei energetice şi modernizare - Şcoala Gimnazială 
nr. 95”, ce cuprinde următoarele cheltuieli:

1



D i r e c ţ i a  S t r a t e g i  a ş i  P r o g r a m e  d e  D e z v o l t a r e  DurabilăP R I M Ă R I A

SECTORULUI <
B U C U R E Ş T I . .  M

1. valoarea totală a proiectului cu titlul “Lucrări capitale de creşterea eficienţei energetice 
şi modernizare - Şcoala Gimnazială nr. 95”, în cuantum de 12,162,895.77 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 243,257.92 lei reprezentând cofinanţarea proiectului cu 
titlul “Lucrări capitale de creşterea eficienţei energetice şi modernizare - Şcoala Gimnazială 
nr. 95”.
3. sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului cu titlul “Lucrări capitale de creşterea eficienţei energetice şi modernizare - Şcoala 
Gimnazială nr. 95”, pentru implementarea proiectului în condiţii optime.

Considerăm că este necesară adoptarea hotărârii privind aprobarea proiectului cu titlul 
“Lucrări capitale de creşterea eficienţei energetice şi modernizare - Şcoala Gimnazială
nr. 95” 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 primar 
şi gimnazial, 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 
Şef Serviciu Implementarea Proiectelor,

Bianca Tudor
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D IR E C Ţ IA  S T R A T E G II Ş l P R O G R A M E  D E  D E Z V O L T A R E  D U R A B IL Ă  

S E R V IC IU L  S T R A T E G II  Ş l  P R O G R A M E  D E  D E Z V O L T A R E  D U R A B IL Ă
B U C U R E Ş T I

Calea Dudeţti nr. ig i, sector 3,
031084 Bucureţti 

www.primarfe3.r0

/
telefon (004 021) 318 03 23 - 28

fax {004 021) 31S.03.04 
e-mall strategii@iprimarie3.ro

CĂTRE,

CABINET PRIMAR

în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem
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

Direcţia Strategii şi Frogi ol ta re Durabilă

1

http://www.primarfe3.r0
mailto:strategii@iprimarie3.ro

