
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de creşterea eficienţei energetice, 
consolidare şi modernizare - ColegiulÂnghel S a l ig n y Corp B şi a cheltuielilor legate de 

proiect, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014- 
2020, Axa prioritară 10, Obiectiv Specific 10.2 - Creşterea gradului de participare la 

învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii

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,

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 343016/CP/04.05.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 342696/04.05.2020 al Direcţiei Dezvoltare Durabilă şi 

Sustenabilitate Urbană;
- Adresa nr. 342707/04.05.2020 a Direcţiei Dezvoltare Durabilă şi Sustenabilitate Urbană; 

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 10.2 - Creşterea gradului de participare la 
învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii;

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergenţa, 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 studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;

în temeiul prevederilor art.139 alin. (1) şi art.166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;



HOTĂRĂŞTE:

A rt.l. Se aprobă proiectul cu titlul lu c r ă r i  capitale de creşterea eficienţei energetice, 
consolidare şi modernizare - Colegiul Anghel Saligny”- Corp B şi a cheltuielilor legate de 
proiect, în vederea finanţării acestuia în 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 10.2 - Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional 
şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.2/BL

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului cu titlul lu c r ă r i  capitale de creşterea 
eficienţei energetice, consolidare şi modernizare - Colegiul Anghel S a l i g n y Corp B, în 
cuantum de 5,116,982.90 lei (inclusiv TVA), conform Anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

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 102,339.66 lei, reprezentând cofinanţarea 
proiectului cu titlul lu c r ă r i  capitale de creşterea eficienţei energetice, consolidare şi 
modernizare - Colegiul Anghel S a l i g n y Corp B.

Art,4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului cu titlul ,fucrări capitale de creşterea eficienţei energetice, consolidare şi 
modernizare - Colegiul Anghel Saligny"- Corp B, 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 Dezvoltare Durabilă skŞustenabilitate Urban, 
Direcţia Investiţii, Achiziţii şi învăţământ, precum şi Direcţia Economică, vor lua măsurile de 
ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
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al proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de creşterea 

eficienţei energetice; consolidare şi modernizare - Colegiul Anghel Saligny"- Corp B şi a 
cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv Specific 10.2 - Creşterea gradului de participare la 
învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii

Infrastructura şcolară la nivelul Sectorului 3 este parţial adaptată la normele europene de 
calitate, însă autorităţile locale doresc să ridice considerabil nivelul unităţilor de învăţământ, pentru 
a asigura elevilor şi cadrelor didactice un mediu cât mai bun pentru desfăşurarea activităţii.

Proiectul cu titlul „Lucrări capitale de creşterea eficienţei energetice, consolidare şi 
modernizare - Colegiul Anghel S a lig n y Corp B 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 10.2 - Creşterea gradului de 
participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii, apelul de proiecte 
nr. POR/2017/10/10.1/10.2/BI, vizează lucrări de creşterea eficienţei energetice, consolidare şi 
modernizare la Colegiul Anghel Saligny- Corp B din Sectorul 3.

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

• îmbunătăţirea infrastructurii Colegiul Anghel Saligny corp B pentru o pregătire profesională 
de calitate şi relevantă pentru nevoile pieţei muncii

• Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic prin îmbunătăţirea 
condiţiilor de studiu al elevilor, în vederea dobândirii unei calificări;

• 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 Operational Regional 2007-2013 în vederea 

depunerii şi obţinerii finanţării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului 
Operational Regional 2014-2020, este necesară aprobarea proiectului cu titlul uLucrări capitale de 
creşterea eficienţei energetice, consolidare şi modernizare - Colegiul Anghel Saligny"- Corp B.

Având în vedere cele prezentate şi ţinând seama de raportul de specialitate nr.
342696/04.05.2020 al Direcţiei Dezvoltare Durabj 
proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării

nabilitate Urbană, am iniţiat prezentul 
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 şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

http://www.pri
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la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de creşterea 
eficientei energetice, consolidare si modernizare - Colegiul Anghel Saligny”- Corp B şi a 

cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia in cadrul Programului Operaţional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv Specific 10.2 - Creşterea gradului de 

participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii

Proiectul cu titlu l,Lucrări capitale de creşterea eficientei energetice, consolidare si 
modernizare - Colegiul Anghel Saligny”- Corp B 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 10.2 
- Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot 
parcursul vieţii, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.2/BI, vizează lucrări de creşterea 
eficientei energetice, consolidare si modernizare la Colegiul Anghel Saligny Corp B din 
Sectorul 3.

Implementarea măsurilor va duce la îmbunătăţirea condiţiilor pentru învăţământul 
profesional si tehnic din Sectorul 3, prin:

• Imbunatatirea infrastructurii Colegiul Anghel Saligny Corp B pentru o pregătire 
profesională de calitate şi relevantă pentru nevoile pieţei muncii.

•  Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic, prin 
imbunatatirea condiţiilor de studiu al elevilor, in vederea dobândirii unei calificări.

•  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 Operational Regional 2007-2013 in vederea 
depunerii si obţinerii finanţării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate dc 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 şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

mailto:str3tegii@primario3.ro
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Operational Regional 2014-2020, este necesară aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări 
capitale de creşterea eficientei energetice, consolidare si modernizare - Colegiul Anghel 
Saligny”- Corp B ce cuprinde următoarele cheltuieli:

1. valoarea totală a proiectului cu titlul,Lucrări capitale de creşterea eficientei energetice, 
consolidare si modernizare - Colegiul Anghel Saligny”- Corp B, în cuantum de 5,116,982.90 
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 102,339.66 lei reprezentând cofinanţarea proiectului cu 
titlul „Lucrări capitale de creşterea eficientei energetice, consolidare si modernizare - Colegiul 
Anghel Saligny”- Corp B.
3. sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
cu titlul „Lucrări capitale de creşterea eficientei energetice, consolidare si modernizare - 
Colegiul Anghel Saligny”- Corp B, pentru implementarea proiectului în condiţii optime.

Considerăm că este necesară adoptarea hotărârii privind aprobarea proiectului cu titlul 
„Lucrări capitale de creşterea eficientei energetice, consolidare si modernizare - Colegiul 
Anghel Saligny”- Corp B şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia in 
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv Specific 10.2 
- Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot 
parcursul vieţii, astfel asigurându-se toate resursele financiare necesare implementării 
proiectului în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale.

Direcţia Dezvoltare Durabilă şi Sustenabilitate Urbană 
Sef Serviciu Implementare Proiectelor
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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, consolidare si modernizare - Colegiul Anghel Saligny”- Corp 
B si „Lucrări capitale de creşterea eficientei energetice si modernizarea - Colegiului Tehnic 
Mihai Bravu - sediu Ion Tuculescu” - Corp C2 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 

-Proiecteled de hotărâre

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 unorterţi în baza unui temei legal justificat Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
in Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://WWW.primarie3.ra

