MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind actualizarea Anexei nr. 1 la HCLS3 nr. 51/31.03.2015 referitoare la indicatorii tehnicoeconomici aferenţi unor obiective de investiţii privind creşterea eficienţei energetice şi
modernizarea unor unităţi de învăţământ din Sectorul 3
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 şedinţa ordinară, azi 30.03.2020

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 309471/CP/l 8.03.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul comun de specialitate nr. 309268/18.03.2020 al Direcţiei Investiţii şi Achiziţii şi Direcţiei
învăţământ Cultură;
- HCLS3 nr. 51/31.03.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor
obiective de investiţii privind creşterea eficienţei energetice şi modernizarea unor unităţi de
învăţământ din Sectorul 3, modificată prin HCLS3 nr. 619/ 27.11.2017 şi actualizată prin HCLS3
nr. 25/10.02.2020;
- Adresa nr. 309283/18.03.2020 a Direcţiei Investiţii şi Achiziţii;
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 tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
- Instrucţiunii nr. 112/08.03.2019 a Autorităţii de Management pentru POR cu privire la aplicarea
prevederilor OUG nr. 114/28.12.2018;
Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sodale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea
drepturilor cetăţenilor;
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
A r t.l. Anexa nr. 1 la HCLS3 nr. 51/31.03.2015 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenţi
unor obiective de investiţii privind creşterea eficienţei energetice şi modernizarea unor unităţi de
învăţământ din Sectorul 3, cu modificările ulterioare, se actualizează şi se înlocuieşte cu Anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Investiţii şi Achiziţii şi Di^ecţja învăţământ Cultură, va
lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 1 la HCLS3 nr. 51/31.03.2015
referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii privind
creşterea eficienţei energetice şi modernizarea unor unităţi de învăţământ din Sectorul 3
Investiţiile în modernizarea unităţilor de învăţământ de stat din Sectorul 3 al Municipiului
Bucureşti sunt date de necesitatea îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii, îmbunătăţirii
imaginii unităţii de învăţământ în rândul copiilor, elevilor, părinţilor şi a locuitorilor de zonă.
Aceste investiţii fac parte dintr-un ansamblu mai larg de investiţii care au vizat modernizarea,
consolidarea, dar şi eficientizarea energetică a clădirilor unităţilor de învăţământ din Sectorul 3.
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat prin Hotărârea nr. 51 din 31.03.2015, indicatorii
tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii privind creşterea eficienţei energetice şi
modernizarea unor unităţi de învăţământ din Sectorul 3.
Prin Anexa nr. 1 au fost aprobaţii indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de
investiţii “Lucrări capitale de creşterea eficienţei energetice şi modernizare —Liceul Tehnologic
Theodor Pallady ” în valoare totală (inclusiv TVA) de 6.396.248,69 lei, modificaţi prin Anexa nr. 1 la
HCLS3 nr. 619/27.11.2017 la valoarea totală (inclusiv TVA) de 6.138.335,44 lei.
Conform art. 10 alin. (4) din HG nr. 907/2016 „devizul general întocmit la faza de proiectare

studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza de documentaţie
de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazid intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin
grija beneficiarului investiţiei/investitorului ori de câte ori este necesar
în baza prevederilor cuprinse în Instrucţiunea nr. 112/08.03.2019 a Autorităţii de Management
pentru Programul Operaţional Regional, la apelurile de proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020
pentru care mai sunt proiecte în procesul de evaluare, selecţie şi contractare care prevăd realizarea de
obiective de infrastructură, Organismul Intermediar (OI) a solicitat actualizarea estimărilor bugetare
legate de valoarea preconizată a achiziţiilor efectuate / care urmează să fie efectuate, a devizului
general, luând în considerare exclusiv prevederile art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
114/28.12,2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscalbugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.
Ţinând cont de aspectele menţionate, se impune actualizarea indicatorilor tehnico-economici
la valoarea totală (inclusiv TVA) de 5.739.984,92 lei.
Având în vedere cele prezentate şi ţinând seama de raportul de specialitate nr.
309268/18.03.2020 al Direcţiei Investiţii şi Achiziţii şi al Direcţiei învăţământ Cultură, am iniţiat
prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprj>hărirCQnsiliului 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 ;i datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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Nr.

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectai de Hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 1 la HCLS3 nr. 51/31.03.2015
referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi
unor obiective de investiţii privind creşterea eficienţei energetice şi
modernizarea unor unităţi de învăţământ din Sectorul 3
A vând în vedere următoarele aspecte:
•

necesitatea realizării unor obiective de investiţii la unele unităţi de învăţământ de
stat aflate în administrarea Sectorului 3 al M unicipiului Bucureşti pentru
îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor sp ecifice,

•

prevederile cuprinse în Instrucţiunea nr.

112/08.03.2019

a Autorităţii de

M anagem ent pentru Programul Operaţional R egional cu privire la aplicarea
prevederilor OUG nr. 114/28.12.2018
şi ţinând cont de adresa A genţiei pentru D ezvoltare R egională Bucureşti - Ilfov transm isă
prin solicitările de clarificări în vederea continuării / definitivării procesului de evaluare
tehnică şi financiară, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-econom ici aferenţi
obiectivului de investiţii:
•

Lucrări capitale de creşterea eficienţei energetice şi modernizare — Liceul
Tehnologic Theodor Pallady.
Conform art. 10 punctul (4) Secţiunea a 5-a C apitolul III din Hotărârea nr. 907/2016

privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al docum entaţiilor tehnico-econom ice
aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, precizeză că

„devizul general întocm it la fa za de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului
nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la fa za de documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin grija
beneficiarului investiţiei/investitorului ori de câte ori este necesar
Facem precizarea că, indicatorii tehnico —econom ici privind obiectivul de investiţii
menţionat, au fost aprobaţi prin Hotărârea C onsiliului L ocal nr. 51 din 31.03.2015 şi, în
acelaşi timp, inclu siv docum entaţia tehnico-econom ică, conform HG nr. 907/2016 privind

etapele de elaborare şi conţinutul-cadru a l documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proipctelor de investiţiifinanţate din fo n d u ri publice.
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in scopul
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi in baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în
Regulamentul UE 2016/67j>, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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în A nexa nr. 1 la Hotărârea C onsiliului L ocal nr. 619 din 27.11.2017, în
conform itate cu prevederile art. 291 a lin .l lit. b din L egea nr. 227/2015 privind Codul
F iscal referitoare la cota standard de 19% care se aplică asupa bazei de im pozitare pentru
operaţiunile im pozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse
începând cu data de 1 ianuarie 2017, a fost actualizată valoarea totală a indicatorilor
tehnico-econom ici, astfel:
*

A nexa INDICATORI TEHNICO - ECONOM ICI aferenţi obiectivului de investiţii

Lucrări capitale de creşterea eficienţei energetice şi modernizare — Liceul
Tehnologic Theodor Pallaây cu valoarea totală (in clusiv TV A ) de 6.138.335,44 lei.
A vând în vedere cele prezentate şi ţinând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din
L egea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi prevederile art. 139 alin. (1 ) şi art.
166 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul adm inistrativ,
considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de C onsiliu privind
actualizarea valorii indicatorilor tehnico-econom ici aferenţi obiectivului de investiţii

Lucrări capitale de creşterea eficienţei energetice şi modernizare - Liceul Tehnologic
Theodor Pallady, conform A nexei.

DIRECŢIA INVESTIŢII ŞI AC IZ IŢ II,

DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT CULTURĂ,
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

ŞEF SERVICIU
INVESTIŢII, LUCRĂRI P
MARIUS POPESCU

întocmit, Monica Avram

Anexa - HCLS 3 nr.

din

Anexa nr. 1 la HCL S3 nr. 51/31.03.2015
Anexa nr. 1 la HCL S3 nr. 619/27.11.2017

IN D IC A TO R I TEH N IC O - E C O N O M IC I
aferenţi obiectivului de investiţii
„ L u c ră ri capitale de creşterea eficienţei energetice şi m odernizare
- Liceul Tehnologic T heodor Pallady”

1.

V aloarea totală (inclusiv TVA):
- din care pentru creşterea
eficienţei energetice:
* din care pentru modernizare:

din care: C+M :
- din care pentru creşterea
eficienţei energetice:
- din care pentru modernizare:

5.739.984,92 L E I

1.265.010,44 EURO

1.553.269,15 LEI
4.186.715,77 LEI

342.318,27 EURO
922.692,18 EURO

4.855.394,01 LEI

1.070.059,28 EURO

1.517.622,71 LEI
3.337.771,30 LEI

334.462,30 EURO
735.596,98 EURO

4.855.394,01 LEI
4.855.394,01 LEI

1.070.059,28 EURO
1.070.059,28 EURO

1 EURO: 4.5375 lei din ianuarie 2017
2. E şalonarea investiţiei (C+M )
Anul I
3.

C apacităţi finale:

• Regim de înălţime: S+P+3E;
• Suprafaţa desfăşurată: 4140,00 mp
• Suprafaţa construită: 828,00 mp
Lucrările propuse constau în anveloparea suprafeţelor opace, înlocuirea tâmplăriei
existente cu tâmplărie performantă energetic, termoizolarea planseului peste ultimul nivel
si a celui peste subsol, revizia instalaţiilor de încălzire din subsol, refacerea finisajelor
faţadelor si a finisajelor interioare, igienizarea spatiilor administrative, recompartimentarea
unor spatii precum si lucrări de modernizare si refacere a instalaţiilor electrice si sanitare.
4.

D u rata de realizare a investiţiei: 90 zile
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

întocmit,
Asocierea:
BAU STARK S.R.L.
PBBS INVEST PARTNERS S,

DIRECŢIA INV ESTIŢII! A C H IZ IŢ II,

D IRECŢIA ÎNVĂŢĂM ÂNT CULTURĂ,
D IR E C T O R EX ECU TIV ADJUNCT

ŞEF SERVICIU
INVESTIŢn, LUCI
D A N V A SIL E

i

MARIUS POPI

Beneficiar:
Denumire:

Prim ăria S ectorului 3 Bucureşti
DOCUMENTAŢIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU LUCRĂRI CAPITALE DE CREŞTERE A EFICIENTEI ENERGETICE SI
MODERNIZARE - LICEUL TEHNOLOGIC THEODOR PALLADY

Adresa:
Proiect nr.:
Faza:

Bulevardul Theodor P alla dy, nr»Z50
1112016
SF

DEVIZ GENERAL
Conform HGR. nr. 28 / 9 ianuarie 2008
DOCUMENTAŢIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU LUCRĂRI CAPITALE DE CREŞTERE A EFICIENTEI ENERGETICE SI MODERNIZARE - LICEUL
TEHNOLOGIC THEODOR PALLADY
{n mii lei 1 mii euro la cursul

4.5 375

leii auro din data de

Ian uarie 2017

Valoare (Inclu siv TVA)
Nr.
c ri

Denumirea cap itolelo r ]i subcapitolelor de che ltuieli

1

2

Valoare
tara
TVA
MII lei
MII euro
4
3

19%

MII lei
5

PARTEA I
CAPITOLUL 1.
C heltuieli pentru obţinerea II amenalarea terenului
O.OOOOC
0.0000 }
o.oooot
1.1 Obţinerea terenului
o.ooooc
0.000011
o.ooooc
1.2 Amenajarea terenului
o.ooooc
o .o ooot)
o.ooooc
1.3 Amenaiaii pentru protecţia mediului si aducerea la starea initial
0.00001
0 .0 0 00 c
o.ooooc
TOTAL CAPITOLUL 1
CAPITOLUL 2.
C heltuieli pentru asigurarea u tIllt'U lo r necesare obiectivului
O.OOOOC
o.ooooc
o.ooooc
2.1 Ratele de racord. utlKati exterioare incintei
O.OOOOC
o.ooooc
o.ooooc
2 .2 Montai utilaj tehnologic
o.ooooc
0.00000
0.00000
2,3 Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale cu montai
0.00000
0.00000
0.00000
TOTAL CAPITOLUL 2
CAPITOLUL 3.
C heltuieli pentru proiectare s l asistenta tehnica
0.00000
0.00000
0.00000
3.1 Studii de teren
0.00000
0.45992
0.10136
3.2 Taxe oentru obVnerea de avize, acorduri li autorizaţii
199.53428
43.97450
39.90686
3 .3 Proiectare si inginerie
0.00000
0.00000
0.00000
3 .4 Organizarea procedurilor de achiziţie
0.00000
0.00000
0.00000
3.5 Consultanta
7.59266
6.89034
34.45170
3.6 Asistenta tehnica
46.79720
234.44590
51.66852
TOTAL CAPITOLUL 3
CAPITOLUL 4
C heltuieli pentru Investiţia de baza
771.42421
4.060.12740
894.79392
4.1 Construcţii si instalaţii
0.79821
4.20113
0.92587
4.2 Montai utilaj tehnologic
10.21488
8.80650
46.35000
4.3 Utilaie. echipamente tehnologice sl funcţionale cu montai
0.00000
0.00000
0.00000
4.4 Utilaie fata montai si echtoamente de transport
0.00000
0.00000
0.00000
4.5 Dotări
0.00000
0.00000
0.00000
4.5 Active necoroorale
781.02092
4,110.67853
905.93467
TOTAL CAPITOLUL 4
CAPITOLUL 5.
A lte cheltuieli
5.1 Organizare de şantier.
3.00B56
15.83450
3.48970
5.1.1. Lucrări de construcţii
,5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului
0.00000
0.00000
0.00000
5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului
i 1.2.1. Comisioane, taxe si cote legale
44.74057
9.86018
0.00000
78.10289
411.06785
90.59347
5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzutei 0% din Cap: 1.2+1.3+2+3+41
471.64292
103.94335
81.11145
TOTAL CAPITOLUL 5
CAPITOLUL 6.
C heltuieli pentru probe tehnologice ]i teste ]! predare la beneficiar
2.28000
12.00000
2.64463
6.1 F’regatirea personalului de exploatare/ Informare
0.00000
0.00000
0.00000
5.2. Frobe tehnologice si teste
12.00000
2.28000
2.64403
TOTAL CAPITOLUL 6
4,828.76735 1,064.19117
911.21757
TOTAL GENERAL:
4,080.16303
899.20949
775.23098
din c a re : C + M
ASOCIEREA:

Valoare
(Inclu siv
TVA)

TVA

MII le i
0

0.0000 )
0.0000 ]
o.ooooc )
o.ooooc

o.ooooc
o.ooooc

0.00000
0.00000

M ii euro
7

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

0.00000
0.00000
0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.45992
239.4 4 1 1 4

0.10136
52.76940

0.00000
0.00000
41.34204
281.24310

0.00000
0.00000
9.11119
61.98195

4.831.55161
4.99934
55.15650
0.00000
0.00000
0.00000
4,891.70745

1.064.80476
1.10178
12.15570
0.00000

0.00000
0.00000
1,078.06224

18.84306
0.00000

4.15274

44.74057
489.17074
552.75437

9.86018
107.80622
121.81914

14.28000
0.00000
14.28000
5,739.98492
4,855.39401

3.14711
0.00000
3.14711
1,265.01044
1,070.05928

0.00000

3w m

Program Operaţional Regional
Apel: POR/326/10/2/Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional si tehnic şi învăţare pe
tot parcursul vieţii
Agenfia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti Ilfov (ADR Bucureşti Ilfov)

Proiect: cod SMIS 124391 - Lucrări capitale de creşterea eficientei energetice s i modernizare - Liceul
Tehnologic Theodor Pallady

Solicitarea de clarificare 2

Stimate Domnule Primar,
Urmare a evaluării tehnice şi financiare a cererii de finanţare cu numărul de înregistrare BI/B/2017/10/10,1/10.2/BI/266/02.07.2018 (COD
SMIS 124391), beneficiar Sectorul 3 al M unicipiului Bucureşti, titlu l „Lucrări capitale de creslerea eficientei energetice si modernizare Liceul Tehnologic Theodor Pallady", sunt necesare urm ătoarele cla rificări Tn vederea continuării/ de finitivării procesului de evaluare
tehnică şi financiară:

Evaluare
1.
VA RUGAM SA CLARIFICAŢI DREPTUL DE ADMINISTRARE ASUPRA TERENULUI Sl CLĂDIRILOR Sl SA PRECIZAŢI
DACA AU FOST DEMARATE/ EFECTUATE OPERAŢIUNILE NECESARE ÎNSCRIERII DREPTULUI DE ADMINISTRARE Sl A
DENUMIRII CORECTE A UNITATII ŞCOLARE, intrucat in Extrasul de carte funciara nr. 213081 Bucureşti sectorul 3 si încheierea ataşata,
exista neconcordante, va rugam sa clarificaţi aceste aspecte dovedind dreptul de administrare:
Cap. A Partea I DESCRIEREA IMOBILULUI - teren 6.347 mp - teren in proprietate (imobilul aparţine domeniului public) - Grupul şcolar
industrial nr. 19 RATB
Cap. B Partea II PROPRIETARI Sl ACTE - la B1 figurează MUNICIPIUL BUCUREŞTI cu drept de proprietate cota 1/1
Cap. C Partea III SARCINI - figurează CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 cu drept de folosinţa pentru teren si cele 7 construcţii.
Va rugam sa aveţi in vedere prevederile Ghidului specific, capitolul 4 Criterii de eligibilitate si selecbe, secţiunea Eligibilitatea solidtanlilor,
si anume:
Drepturi asupra infrastructurii (teren/dâdire):
Din perspectiva asigurării perenităţii investiţiei în conformitate cu art. 71 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr.
1303/2013, drepturile ce pot constitui premisa obţinerii finanţării în cadrul POR 2014-2020 vor fi avute Tn vedere pentru proiectele care
presupun realizarea de lucrări de construcţie (numai cu autorizaţie de construire)
Pentru aceste tipuri de proiecte solidtantul la finanţare trebuie să demonstreze:
a)
Dreptul de proprietate publică
b)
Dreptul de administrare
2.
Avizul MEN - care este stadiul obţinerii Avizului MEN avand in vedere ca solicitarea dvs. a fost inregistrata in data de
20.06.2018;
3.
Va rugam sa precizaţi, IN MOD CLAR Sl FARA ECHIVOC, daca Autorizaţia de construire este emisa numai pentru lucrările de
reabilitare termica SAU proiectul tehnic si intervenţia cuprinde CA UN TOT UNITAR atat lucrările de reabilitare cat si cele de modernizare,
avand in atentie prevederile Ghidului specific pnn care se precizează faptul ca „Nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea
de lucrări fără autorizaţie de construire" corelat si cu precizarea de la pct. 1 de mai sus
4.
Exista un nivel insuficient de corelare intre obiectivele specifice propuse ale proiectului, metodologia de implementare si
activitatTe concrete de realizare. Explicaţi cum prin masurile propuse veţi atinge obiectivele specifice ale proiectului si anume:
4.1. Imbunatatirea numărului de participanţi in cadrul Liceul Tehnologic Theodor Pallady pentru o pregătire profesională de calitate şi
relevantă pentru nevoile pieţei muncii;
4.2. Modernizarea si reabilitarea clădirii din cadrul Liceul Tehnologic Theodor Pallady relevanta nivelului de dezvoltare tehnologică şi
cerinţelor specifice sectoarelor economice;
5.
Va rugam sa completaţi corespunzător subcapitolul "Schimbări demografice" din Cererea de Finanţare;
6.
Va rugam sa prezentaţi intr-un singur tabel centralizator următoarele inform atii/indicatori, asa cum trebuie calculaţi, prin
form ulele indicate, perioadele de referinţa si nivelul de agregare recom andat de Ghidul Solicitantului:
Capacitatea colii (ICS)
Existenţa Facilităţilor
Caracterul Adecvat al U tilităţilor
Adecvarea Vârstei la Nivelul Clasei (AVC)
Rata de Abandon colar (RA)
Gradul de Marginaiizare al Zonei (GMZ)
Alternative de transport
Corelarea cu Piaţa Forţei de Muncă (CPM)
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Contribuţia la învăţarea pe tot parcursul vieţii
Contribuţia la formarea adulţilor
7.
Avand in vedere stadiul matur al proiectului depus (lucrări in curs de execuţie), prezentaţi Documentaţia tehnica privind
Organizarea execuţiei si Proiect tehnologic (verificat) cuprinzând si sistemul de ancorare al schelei de faţada, conform recomandării
Expertului tehnic;
8.
Precizaţi pe documentul Stadiu) fizic al lucrărilor care este data la care a fost intocm it (Fişier denumit „PVReceptie parţiala”)
9.
Va rugam sa oferiţi explicaţii cu privire la eşalonarea execuţiei lucrărilor de la emiterea prim ului Ordin de incepere si pana in
prezent, avand in vedere prevederile Ghidului specific “Recepţia la terminarea lucrărilor poate fi făcută şi în perioada cuprinsă între data
depunerii cererii de finanţare şi data sem nării contractului de finanţare, în condiţiile respectării prevederilor Regulamentului Parlamentului
European şi al Consiliului nr. 1303/2013,... şi în măsura în care amânarea recepţiei s-a făcut cu respectarea prevederilor contractului de
lucrări şi a legislaţiei specifice în domeniul recepţiei lucrărilor de construcţii. Prezentaţi documente in susţinerea demersurilor întreprinse;
10.
Completaţi Memoriul general cu următoarele precizări:
a.
Care sunt masurile necesare si cele adoptate prin proiect pentru indeplinirea exigentei de Siguranţa la foc, potrivit legislaţiei
aplicabile si nom elor de autorizare, in situatia reabilitării unei clădiri existente
b.
Masurile necesare si cele adoptate pentru indeplinirea cerinţei de Siguranţa in exploatare in cazul reabilitării unei clădiri
existente
c.
Masurile necesare pentru îndeplinirea exigentelor de Igiena, Sanatate si Mediu înconjurător, in căzui reabilitării unei dadîrf
existente, inclusiv in ceea ce priveşte accesibilizarea persoanelor cu dizabilitatl;
11.
Prezentat" Breviarul de caicul privind perform antele termice ce vor fi atinse ca urmare a intervenţiilor de reabilitare termica
proiectate, corelate cu recomandările Auditorului energetic si cu cerinţele minimale impuse de reglementările valabile la data elaborării PT,
pentru construcţii existente;
12.
Prezentaţi Memoriul tehnic de rezistenta vizat spre neschimbate, anexa la Acordul nr. 20923/05.06.2015 emis de ISC DirecUa regionala Buo-llfov;
13.
Prezentaţi Breviar de calcul pentru balustradele care se înlocuiesc ia rampele scărilor st pentru alte confecţii metalice cuprinse
in proiect;
14.
Prezentaţi AutorizaUa proiectantului pentru instalafii electrice (interior clădiri) in conformitate cu prevederile autoritarii de
reglementare (ANRE);
15.
Prezentau Listele esUmaUve ale canUtaUlor de lucrări pentru fiecare specialitate corelate cu Upurife de intervenţie denumite
generic “reabilitare” sau “modernizare” penriu fiecare specialitate (Arhitectura/Rezistenta/ Instalaţii electrice/ Instalaţii termice
(term ovenrilatljy Instalaţii sanitara) corelate cu descrierile din memorii astfel incat sa fie evidenţiate d a r activitatile care se realizează.
Fiecare lista esfimativa va fi semnata de proiectantul de specialitate,
16.
Va rugam sa prezentau Deviz general actualizat după încheierea contractelor de achizIUe publica in conformitate cu precizările
art. 7 din cap. A. Prevederi generale in cadrul .M etodologia de întocmire a Devizului general" anexa la HG 28/2008 cu modificările si
com pletările ulterioare (.devizul general intocm it la faze de proiectare studiu de fezabilitate se actuaiizeaza după incheierea contractelor
de achiziţie publica de lucran, pe baza cheltufetilor legat efectuate pana la acea data sl a valorilor rezultate In urma aplicării procedurii de
achiziţie publica de lucran, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie/ lucrărilor de intervenţie”). Corectaţi costurile si TVA
corespunzător legislaţiei aplicabile la data efectuării plaţilor.
17.
Prezentaţi in cadrul Devizului general “A lţi indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investiţia' (cu
referire ia obiectivele specifice ale Priorităţii de investiţie)
18.
PREZENTAT! TOATE FORMULARELE F1-F 6 IN FORMA PREVĂZUTĂ DE HG 28/2008, conţinând valorile contractate.
Corelaţi F 6 cu Graficul de realizare a investiţiei si term enul/ termenele stabilite in cadrul Contractului de lucrări, cu Ordinul de incepere a
execuţiei emis in 22.05.2018 si cu termenul maxim admis (31 12.2023), intrucat in DALI aveţi ca durata de execuţie efectiva 3 luni.
19.
in conformitate cu menţiunile din CF referitoare la grupul ţintă al proiectului, există şi 2 persoane cu dizabilităţi care vor
beneficia de rezultatele proiectului referitoare la îmbunătăţirea infrastructurii Liceulului Tehnologic Theodor Pallady; vă rugăm să oferiţi
unele detalii suplimentare referitoare ia tipul de dizabilităţi al respectivilor elevi înscnşi în dase de învăţământ cu profil tehnologic.
Confirm aţi faptul că soluţia tehnică pentru reabilitarea d â d irii se conformează cu NP NP051/2012 privind adaptarea dădirilor civile şi
spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap. Furnizaţi detalii textuale şi piese desenate revizuite în acest sens
(Planşa A09 Arhitectură - Plan parter propus), oare să acopere cel puţin amenajarea unui grup sanitar spedal dimensionat şi echipat la
parterul dâdirii, dar şi alte caraderistid de adaptare a mediului fizic şi informaţional (de exemplu pentru elevi şi cadre didactice cu
defidenţe de vedere). Explicaţi cum se va asigura accesul la etajul 1 al dâdirii, sau după caz. care aunt măsurile compensatorii prevăzute
în baza prindpiului adaptării rezonabile.
20.
Furnizaţi informaţii suplimentare privind m odalitatea de gestionare a deşeurilor In etapa im /estiţională a proiectului (conform Art
17.3 al Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, Sotidtantul - titularul autorizaţiei de constructs are obligaţie de a asigura pregătirea
deşeurilor din construcţii şi demolări în vederea reutilizării, redclării şi/ sau altor forme de valorificare materială) şi In cea operaţională.
21.
Avand in vedere instrucţiunea 112/08.03.2019 a Autorităţii de Management pentru POR cu privire ia aplicarea prevederilor din
Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr, 114/28.12.2018, va supunem atenţiei următorul aspect actualizarea valorii aferente manoperei
pentru execuţia lucrărilor poate conduce la majorarea valorii eligibile a proiectului doar in lim ita maxima menţionata in Ghidul specific.
Daca va aflaţi in situatia depăşirii lim itei maxime admise pentru valoarea eligibila a proiectului, suma care excede acestei valori va fi
încadrata in categoria cheltuielilor neetlgibiie, Aceasta m odificare de buget va fi operata doar daca este cazul.
La elaborarea răspunsului, se va avea in vedere ca actualizarea bugetului proiectului si/sau a celorlalte documente relevante nu trebuie sa
încalce criteriile de eligibilitate legate de valoarea eligibila si/sau valoarea totala a proiectului
Actualizarea respectiva se va realiza in Urnitele acestor criterii de eligibilitate, cheltuielile in cauza putandu-se incadra la secţiunea de
cheltuieli eligibile in limita plafoanelor menţionate in Ghidul specific P110.2. In cazul in care acest lucru nu este pasibil, proiectul devine
neeligibil.
Totodată, va rugam sa prezentaţi un document emis de proiectant si asumat de solicitant, din care sa reiasa ca revizuirea devizului
general consta doar in majorarea valoni manoperei aferenta execuţiei de lucrări, in concordante cu m odificările impuse de OUG 114/2018
in privinţa salariului minim pe economie pentru domeniul construcţiilor.

Secţiunea a fost deblocată.
Se permite ataşarea de documente.

Solicitant

Atribute proiect
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n,

D om nule Primar,

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiţii la unele unităţi
de învăţământ de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al M unicipiului Bucureşti, şi
ţinând cont de adresa A genţiei pentru D ezvoltare R egională Bucureşti - Ilfov transmisă
prin solicitările de clarificări în vederea continuării / definitivării procesului de evaluare
tehnică şi financiară, se im pune em iterea următoarei Hotărâri de C onsiliu:
•

Proiect de Hotărâre privind actualizarea A nexei nr. 1 laH C L S3 nr. 51/31.03.2015
referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-econom ici aferenţi unor obiective
de investiţii privind creşterea eficien ţei energetice şi m odernizarea unor unităţi
de învăţământ din Sectorul 3.
Vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre şi Raportul de Specialitate.

DIRECŢIA INVESTIŢII ŞI ACHIZIŢII

DIRECŢIA ÎNVĂŢĂM ÂNT CULTURĂ
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

ŞEF SERVI
INVESTIŢII, LUC

PUBLICE
DAN VASILE

MARIUS POP]

întocmit,
Monica Avram

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in
scopul mdeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legai justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, prmtr-o cererei scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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