
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea proiectului cu titlul “Construire complex multifuncţional pentru 

activitati didactice si sport la Şcoala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta 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
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 extraordinarăazi 04.09.2019

Având în vedere:

- Referat de aprobare nr. 612206/CP/30.08.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 611495/30.08.2019 al Direcţiei Strategii şi Programe de 

Dezvoltare Durabilă;
- Adresa nr. 611529/30.08.2019 a Direcţiei Strategii şi Programe de Dezvoltare Durabilă 

în 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 “Construire complex multifuncţional pentru activitati 
didactice si sport la Şcoala Gimnaziala Federico Garda Lorca (fosta 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 primar şi gimnazial, apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1b/BI.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului cu titlul “Construire complex 
multifuncţional pentru activitati didactice si sport la Şcoala Gimnaziala Federico Garcia Lorca 
(fosta nr. 196)”, în cuantum de 5.921.158,15 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 118.423,16 lei reprezentând cofinanţarea 
proiectului cu titlul “Construire complex multifuncţional pentru activitati didactice si sport la 
Şcoala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 396)”.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului cu titlul “Construire complex multifuncţional pentru activitati didactice si sport la 
Şcoala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)”, pentru implementarea proiectului în 
condiţii optime, se vor asigura din buget local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti.

Art.5. Se aproba 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 
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
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a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul Construire complex 
multifuncţional pentru activitati didactice si sport la Şcoala Gimnaziala Federico Garcia 
Lorca (fosta 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 primar şi gimnazial

Proiectul cu titlul "Construire complex multifuncţional pentru activitati didactice si 
sport la Şcoala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta 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 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 de construire complex multifuncţional pentru activitati didactice si sport la 
Şcoala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta 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 
"Construire complex multifuncţional pentru activitati didactice si sport la Şcoala Gimnaziala 
Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)".

Având în vedere cele prezentate şi ţin^n^yflBŢrekde raportul de specialitate nr. 
611495/30.08.2019 al Direcţiei Strategii şi 9m |irăSî^^^®bzvoltare Durabilă, am iniţiat
prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supunâprolm ^^ăJfiuJui Local al Sectorului 3.

I oi MaBSaMf/ i* i

Datele duiiinuivoaură personal. sunt prelucrate Primăria Sectorului 3 în con forat ilare cu Regulamentul Uniunii Europene 2010/679 in 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot ii dezvăluite unor terţi în taza unui temei legal justificat Vă puteţi exercita drepturile prevăzute 
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă., semne ti şi datată transmisă pe adm-a Primăriei Sector 3. 1
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Justificare DENUMIRE ODSM CHELTUIELI ELIGIBILE + NEEUGIBILE CHELTUIELI ELIGIBILE CHELTUIELI NEEUGIBILE
BAZA TVA TOTAL BAZA TVA TOTAL BAZA TVA TOTAL

1 2 UI ii I 4 5 6= (4+5) 7=iW l a 9=(7+8)
1.1. - Obţinerea si amenajarea terenului
Cheltuieli cu pregătirea amplasamentului-demolan demontări, 
dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele 
de utllltatf din amplasament si alte lucrări necesara conform HG 
907/2016

1,2. Amenajarea terenului 12 38

8,000.00 1,520-00 0.00 9,520.00 8,000.00 1,520.00 9,520.0D 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli pentru raamenajarea spatelor verzi sl aducerea 
terenului la starea mitiala.

1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea 
terenului la starea iniţială 12 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
TOTAL 3,000.00 1,520.00 9.520.X 8,000. x 1.520.X 9.520.X 0.00 0 .X 0 .X

Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
Cheltuieli aferente racordării la reţele de utflttati sl alte tipuri de 
reţele exterioare.

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 
necesare obiectivului 13 40 162,000.00 30,780.00 192,780.00 162,000.00 30,780.00 192,780.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1G2,0X.X 30,780.00 192,780.X 162,000-X 30,780.00 192,780.X 0.00 0 .X 0.00

1 Proiectare şl asistenţă tehnica
Cheltuieli aferente studiilor de teren (geotehmce, geologice, 
hidrogeologlce hîdrageotehmca, foto gram metrice, topografice si 
de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de 
investiţie) si altor studii specifice.

3,1. Studii de teren 14 4a

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli aferente avizelor si acordurilor solicitate prm lege 3.2. Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi 

autorizaţii 14 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.D0 0.00 0.00

Cheltuieli aferente expertizan tehnica a construcţiilor existenta, 
a structurilor (dups caz, a proiectelor tehnice in conformitate cu 
prevederile legislaţiei in vigoare);
Cheltuieli aferente certificam performantei energetice, inclusiv 
audltulul energetic al dadiril,
Cheltuieli aferente elaboram tuturor fazdor de proiectare

3.3. Proiectare sl Inginerie 14 44

92,500.DQ 18,500.00 o.oo i u ,ooo.do 92,500.00 18,5DO,CO i n fooa.oo 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli aferente asistentei tehnice din partea proiectantului st 
serverilor de dlngentie da şantier asigurate pe perioada 
execuţiei lucrărilor

3.6. Asistenta tehnica 46
40,428.06 7,681.33 48,109.39 40,428.06 7,681.33 48,109.39 o.oo 0.00 o.oo

TOTAL 132,928.06 26,181.33 159,109.39 132,929.x 26,181.33 159,109.39 o .x o .x 0.00
3.21

Investiţia de baril
Cheltuieli aferente investiţiei de baza Jlucran de torasamente, de 
sistematizare verticala, de amenajau exterioare, de rezistenta, 
de arhitectura, de Instalata);
Cheltuieli aferente montajului utilajelor, echipamentelor 
tehnologice si funcţionale

4.1. Construcţii şl Instalaţii
4.2. Montaj utilaj tehnologic 15 53

3,493,132.95 663,695.26 0.00 4,156,828,21 3,493,132.95 663,695.26 4,156,828.21 0,00 0.00 0.00
Cheltuieli aferente utilajelor, echipamentelor de transport 
echi pa mentei or tehnologi ce sl funcţionale care necesita montaj 
si celor care nu necesita montaj,
Cheltuieli aferente dotărilor necesare pentru burta 
funcţionalitate a clădirii

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţlohale cu 
montaj
4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport
4.5. Potir 1

15 54

651,490.90 123,783.27 0.00 775,274.17 651,490.90 123,783.27 775,274.17 0.00 0.00 o.oo
TOTAL 4,144,623.85 787,478.53 4,932,102.38 4,144,623.85 787,47B.53 4,932,102.38 0.00 0 .X 0. x

17.47
11.5. Organizarea de şantier, comisioane, cote, taxe, costul creditului sl diverse si neprevăzute
Cheltuieli aferente organizării de şantier, necesare execuţiei 
lucrărilor.

5.1.1, Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 
organizării de şantier 16 57 66,495.99 12,634.24 o.oo 79,130.23 66,495.99 12,634,24 79,130.23 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli conexe organizării de şantier, necesara execuţiei 
lucrărilor. \ 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier 16 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Cheltuieli aferente cotelor care revin Inspectoratului de stat )n 
construcţii sl taxelor pentru acorduri, a vize conforme şt 
autori lato, conform legislaţiei in vigoare.

5.2, Comisioane, cote, taxe, costul creditului 17 59
41,025.91 0.00 0.00 41,025.91 41,025.91 0.00 41,025.91 0,00 0.00 0.00

Cheltuieli diverse si neprevăzute Un limita a 10% 5.3. Cheltuieli diverse şl neprevăzuta iS «0 414,462.39 78,747.85 493,210.24 414,462,39 78,747.85 493,210,24 0.00 0.00 0.00
TOTAL 521,984.29 91382.09 613366,38 521,984.29 91,382.09 613,366.38 0.00 o.oo 0.00

Cheftutell aferente serviciilor de Informare şl publicitate pentru 
proiect, in conformitate eu Ghidului solicitantului,

6.1. Cheltuieli de informare şl publicitate 
Realizarea de panouri de informare 
Realizarea de etichete autacolante

B 17
9,000.00 1,710.00 10,710.00 9,000.00 1,710.00 10,710,00 0.00 0.00 o.ooi

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

6,2. Cheltuieli de informare şl publicitate 
Anunţ/comunicat de presfi privind începerea 
proiectului
An unţ/com un leat de presă la finalizarea proiectului

8 ia

3,000.00 570.00 3,570.00 3,000.00 570.00 3,570.00 o.oo 0.00 o.oo
TOTAL 12,000.00 2380.00 14,280.00 12,000.00 2,280.00 14,280.00 0.00 0.00 0.00

533,984.29 53,662.09 627, 646,38 533,984.29 93,662.09 627,646.38 0.00 0.00 0.00

| TOTAL GENERAL | 4,981,536.20 939,621.95 1____________ | 5,921,158.15 | 4,981,536.20 939,621.95 5,921,158.15 0 .0 0 | 0.00 0.00|
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PRIMĂRIA SECTORULUI 3
DIRECŢIA STRATEGI! Şl PROGRAME 

DE DEZVOLTARE DURABILA 
INTRARE / IEŞIRE

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 “Construire complex 
multifuncţional pentru activitati didactice si sport la Şcoala Gimnaziala Federico Garcia Lorca 

(fosta 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 primar şi gimnazial

Proiectul cu titlul “Construire complex multifuncţional pentru activitati didactice si 
sport la Şcoala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta 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 primar şi gimnazial, apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.lb/BI, 
vizează lucrări de construire complex multifuncţional pentru activitati didactice si sport la 
Şcoala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta 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

1
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“Construire complex multifuncţional pentru activitati didactice si sport la Şcoala 
Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)”, ce cuprinde următoarele cheltuieli:

1. valoarea totală a proiectului cu titlul “Construire complex multifuncţional pentru 
activitati didactice si sport la Şcoala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)”, in 
cuantum de 5,921,158.15 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 118,423.16 lei reprezentând cofinanţarea proiectului cu 
titlul “Construire complex multifuncţional pentru activitati didactice si sport la Şcoala 
Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)”.
3. sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului cu titlul “Construire complex multifuncţional pentru activitati didactice si sport la 
Şcoala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)”, pentru implementarea proiectului 
în condiţii optime.

Considerăm că este necesară adoptarea hotărârii privind aprobarea proiectului cu titlul 
“Construire complex multifuncţional pentru activitati didactice si sport la Şcoala 
Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta 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 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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SECTORULUI
B U C U R E Ş T I

P R I M Ă R I A 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

Calea Dudeşti nr. 191, sector 3,
031084 Bucureşti 

www.prlmarie3.r0

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

e-mail strategii@primarie3.ro

CĂTRE,

CABINET PRIMAR

în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transm item ^—^  
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 Programe de Dezvoltare Durabilă.
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