
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

H O T Ă R Â R E
privind actualizarea Anexei nr. 14 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 33/23.02.2016 

referitoare Ia indicatorii tehnico-economici 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,

Având în vedere:
-  Referatul de aprobare nr. 442152/CP/28.07.2020 al Primarului Sectorului 3;
-  Raportul de specialitate nr. 440617/27.07.2020 al Direcţiei Investiţii, Achiziţii şi învăţământ; 

HCLS3 nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective 
de investiţii privind creşterea eficienţei energetice şi modernizarea unor unităţi de învăţământ din 
Sectorul 3, actualizată prin HCLS3 nr. 393/05.09.2017, modificată prin HCLS3 nr. 510/31.10.2017, 
HCLS3 nr. 618/ 27.11.2017, HCLS3 nr. 228/30.05.2018, HCLS3 nr. 235/18.06.2018, HCLS3 nr. 
279/26.06.2018, HCLS3 nr. 282/03.07.2018 şi actualizată prin HCLS3 nr. 224/08.04.2019 şi 
HCLS3 nr. 26/10.02.2020;

-  Adresa nr. 440622/27.07.2020 a Direcţiei Investiţii, Achiziţii şi învăţământ;
In conformitate cu prevederile:

-  Ordinului nr. 2878/2019 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea 
în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul 
dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, rectificat;
HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico- 
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

-  Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;

Luând în considerare:
-  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
-  Avizul Comisiei pentru 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 OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

A r t l .  Anexa nr. 14 la Hotărârea nr. 33/23.02.2016 a Consiliului Local al Sectorului 3 referitoare 
la indicatorii tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii privind creşterea eficienţei energetice 
şi modernizarea unor unităţi de învăţământ din Sectorul 3 -  Grădiniţa nr. 255 (corp BY cu modificările şi 
completările ulterioare, se actualizează şi se înlocuieşte cu Anexa care face parte int/gr uită din prezenta 
hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Investiţii, Achiziţii şi învăţăm/ujt, | /a lua măsuri de 
ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
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SECTOR 3

CABINET PRIMAR

nr. 33/23.02.2016 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, a 
îmbunătăţirii imaginii unităţii de învăţământ în rândul copiilor, elevilor, părinţilor şi a locuitorilor de

Toate acestea fac parte dintr-un ansamblu mai larg de investiţii care au vizat modernizarea, 
extinderea, dar şi eficientizarea energetică a clădirilor unităţilor de învăţământ din Sectorul 3.

Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat, prin Hotărârea nr. 33 din 23.02.2016, indicatorii

modernizarea la 17 unităţi de învăţământ din Sectorul 3.
Prin Anexa nr. 14 a hotărârii mai sus menţionate au fost aprobaţi indicatorii tehnico- 

economici aferenţi obiectivului de investiţii "Lucrări capitale de modernizare -  Grădiniţa nr. 255 
(corp B)" cu valoarea totală de 2.293.097,96 lei inclusiv TVA, actualizată prin HCLS3 nr. 
393/05.09.2017 cu valoarea totală de 2.405.209,60 lei inclusiv TVA, actualizată prin HCLS3 nr. 
224/16.04.2019 cu valoarea totală de 1.017.822,10 lei inclusiv TVA.

Având în vedere finanţarea asigurată prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru 
unele unităţi de învăţământ din Sectorul 3, Primăria Sector 3 a încheiat Acordul Cadru de lucrări nr. 
28527/23.01.2020 în vederea execuţiei de „Lucrări necesare obţinerii Autorizaţiei de securitate la 
incendiu şi, după caz, protecţie civilă pentru clădirile unităţilor de învăţământ de pe raza Sectorului 3, 
aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3", necesar finalizării lucrărilor de creşterea 
eficienţei energetice şi modernizare decontate prin PNDL, precum şi a executării tuturor categoriilor 
de lucrări şi asigurării dotărilor necesare protecţiei civile şi securităţii la incendiu, având ca finalitate 
obţinerea Autorizaţiei I.S.U.

în scopul îndeplinirii Acordului Cadru mai sus menţionat, în care au fost cuprinse toate 
categoriile de lucrări necesare implementării măsurilor având ca obiectiv autorizarea I.S.U., în 
conformitate cu prevederile ordinului M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind avizarea şi autorizarea pentru securitate la incendiu şi protecţie civilă, este necesară 
actualizarea indicatorilor tehnico economici la valoarea totală de 1.359.337,12 lei inclusiv TVA.

Având în vedere cele prezentate şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
440617/27.07.2020 al Direcţiei Investii ~ m iniţiat prezentul proiect de
hotărâre pe care îl supun aprobării Consi

zonă.

tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii privind creşterea eficienţei energetice şi

RO

Datele dumneavoastră peisonale 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.

mailto:cabinetprin1ar@primafie3.ro
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Nr.

TELEFON (004 oar) 31S 03 23 - 28 FA* (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiashizitîi@prtiriarie3.ro
Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

R A P O R T  D E  S P E C IA L IT A T E

la Proiectul de Hotărâre pentru actualizarea Anexei nr. 14 la Hotărârea Consiliului 
Local nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tchnico-economici aferenţi 

unor obiective de investiţii privind creşterea eficienţei energetice şi 
modernizarea unor unităţi de învăţământ din Sectorul 3 -  

Grădiniţa nr. 255 (corp B)

în conformitate cu prevederile Normelor Metodologice aprobate prin OMDRAP nr. 
1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr, 
28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Localăs modificat şi completat 
prin Ordinul nr. 2878/2019, beneficiarii finanţării asigurată prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală actualizează corespunzător devizul general, rezultând valoarea de finanţare 
a obiectivului de investiţie. Această valoare finală se aprobă prin hotărâre de consiliu local în 
vederea modificării în mod corespunzător a ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice şi a contractului de finanţare.

Având în vedere aspectele prezentate şi ţinând cont de Acordul Cadru de lucrări nr. 
28527/23.01.2020 încheiat de Primăria Sectorului 3 pentru execuţia de lu c r ă r i necesare 
obţinerii Autorizaţiei de securitate la incendiu şi, după caz, protecţie civilă pentru clădirile 
unităţilor de învăţământ de pe raza Sectorului 3, aflate în administrarea Consiliului Local al 
Sectorului 3” în scopul finalizării lucrărilor de creşterea eficienţei energetice şi modernizare 
decontate prin PNDL, precum şi a executării tuturor categoriilor de lucrări şi asigurării dotărilor 
necesare protecţiei civile şi securităţii la incendiu, având ca finalitate obţinerea Autorizaţiei 
I.S.U., este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi prin Anexa nr. 14 la 
HCLS3 nr. 33/23,02.2016 pentru obiectivul de investiţii Lucrări capitale de modernizare -  
Grădiniţa nr, 255 (corp B).

Art. 10 punctul (4) Secţiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, precizeză că „devizulgeneral 
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 cazul intervenţiei 
la construcţie existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului ori de 
câte ori este necesar”.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot ii 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

http://www.primarie3.r0
mailto:i@prtiriarie3.ro
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Facem precizarea că, indicatorii tehnico -  economici privind obiectivul de investiţii:
“Lucrări capitale de creşterea eficienţei energetice şi modernizarea unor unităţi de învăţământ 
din Sectorul 3” au fost aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii privind creşterea 
eficienţei energetice şi modernizarea unor unităţi de învăţământ din Sectorul 3, modificată şi 
completată prin HCLS3 nr. 393/05.09.2017, HCLS3 nr. 510/31.10.2017, HCLS3 nr. 618/ 
27.11.2017, HCLS3 nr. 228/30.05.2018, HCLS3 nr. 235/18.06.2018, HCLS3 nr. 
279/26.06.2018, HCLS3 nr. 282/03.07.2018, HCLS3 nr. 224/08.04.2019, HCLS3 nr. 
26/10.02.2020.

Având în vedere cele prezentate şi ţinând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 
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 administrativ, considerăm că este necesară 
adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu privind actualizarea indicatorilor tehnico- 
economici aferenţi obiectivului de investiţii lu c ră r i capitale de modernizare -  Grădiniţa nr. 
255 (corp B /\  conform Anexei.

întocmit, Mo
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INDICATORI TEHNICO -  ECO N O M ICI 
aferenţi obiectivului de investiţii

„Lucrări capitale de modernizare - Grădiniţa nr. 255 corp B”

1. V aloarea totala (inclusiv TVA): 1,359.337,12 L E I

din care: C+M: 969.318,17 LEI

281,203.37 EURO

200,520.93EURO

EURO: 4.8340/24.07.2020

2. Eşalonarea investiţiei (C+M) 969.318,17 LEI
Anul I 969.318,17 LEI

200,520.93EURO
200,520.93EURO

3. C apacitati finale:
Regim de înălţime: S+P+1E
Suprafaţa Utila: 1741.53 mp
Suprafaţa Desfasurata: 2039.48mp

Lucrările propuse constau în reparaţii si refacerea finisajelor interioare, igienizarea 
spatiilor administrative, precum si lucrări de modernizare si refacere a instalaţiilor electrice 
si sanitare.

4. D urata  de realizare a investiţiei: 90 zile

5. M odalitati de finanţare

Sume decontate anterior MDRAP (prin PNDL): 
Sume decontate din Bugetul Local 
Rest de decontat de la MDRAP (prin PNDL) 
Rest de decontat de la Bugetul Local

627.803,15 lei 
104.518,95 lei 
285.500,00 lei 
341.515,02 lei

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

MARIUS POPESCU
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Proiectant,
ASOCIEREA:

-I--------------

S.C. BAU  ST A R K  S.R.L.
S.C. P B B S  INVEST P A R T N E R S  S.R.L,
Faza dB proiectare: PTh^actuaflzare

DEVIZ G EN ER AL
al ob iectivu lu i de Investiţii

Conform  HG  nr. 9 07 f 29 noiem brie 2016
DOCUMENTAŢIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU

Lucrari capitale de m odernizare Grăd in iţă nr. 255 - C orp  B

_ L _ L
*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

Nr.crt. Denum irea cap ito le lo r s i subcap ito le lo r de cheltuie li
V a loare  *2) 
( te a  TVA)

TVA Valoare 
ţcu TVA)

le i le i Iei

CAPITO LU L 1.
Che ltu ie li pentru ob ţinerea s i amenajarea terenulu i

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00
1.3 Amenajări pentru protecţia mediului s l aducerea la starea iniţiala 0.00 0.00
1.4 Cheltuieli pentiu relocarea/ protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00

0.00TO TAL CAPITO LUL 1 0.00 0.00
CAPITO LU L 2.
Che ltu ie li pentru asigurarea u tilită ţilo r necesare ob iectivu lu i de investiţii

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de Investiţii 0.00 0.00 0.00
TO TAL CAPITO LUL 2 0.00 0.00 0.0D

[CAPITO LUL 3.
Cheltu ie li pentru pro iectare  s l asistenta tehnica

3.1 Studii 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asuma mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifica 0.00I 0.00 0.00
3.2 Documentaţii suport sl cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri s i autorizaţii 400,00 20.00 420.00
3.3 Expertiza tehnica 18,495.05 3,699.01 22,194.06
3.4 Certlilcarea performantei energetica ei audltul energetic a i clădirilor 12,330.03 2,460.01 14,796.04
3.5 Proiectare 45,519.38 8,956.93 54,476.31

3.5.1 Tema de proiectară 0.00 0.00 0.00,
3.5.2 Studiu de crefezabtlltate 0.00 0.00 0.00
3.5.3
3.5.4

Studiu de fezabllitate/documentatla de avizare a lucrărilor de Intervenţii s l deviz genere!
Documentaţii tehnice necesare In vederea obţinerii avtzebriacoidurilor/autorizab'ilor

30,825.08, 6,165.02 36,990.10
4,061.75 775.53 4,857.28

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic s l a detaliilor de execuţie 1,632.70 310.21 1,942.91
35.6 Proiect tehnic sl detalii de execuţie 9,979.95 1,706.17 10,086.02
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţia 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta ţ 0.00 0.00 0.00

3.7.1 Managementul da proiect pentru obiectivul de Investiţii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Audilu! financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 5,779.03 1,098.02 6.B77.04

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului. 1,632.70 310.21 1,942.91
3.8.1.1 Pe  perioada de execuţie a lucrărilor 0.00 0.00 0.00,
3.8.1,2 Pentru participarea proiectantului la fazele Incluse In proaramul de contrei al lucrărilor da execuţie, 0.00 0.00 0.00
3.6.2 Dlrigentie de şantier 4,146.33 787.80 4,934.13

[TOTAL CAPITO LUL 3 82,523.49 16239.96 90,763.45
CAPITO LUL 4
Cheltu ie li pentru Investiţia de baza

4.1 Construcţii s i Instalaţii 625,364.23 338.B16.92 964,181.15
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice s i funcţionale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice sl funcţionale care necesita montai 0.00 0.00 0.00
4.4 Ulliaie, echipamente tehnologica s l funcţionale care nu necesita montai s l echipamente da transport 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotad 239,915.97 45,584.03 285,500.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

TO TAL CAPITO LUL 4 865,280.20 364,400.95 1,249.681.15
CAPITO LUL 5.
A lte  che ltu ie li |

5.1 Organizare de şantier. 2,438.92 6.10 5,137.02
5.1.1. Lucrad de construcţii 2,436.92 2,698.10 5,137.02
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 5,755.50 0.00 5,755.50
5.2.1 Comisioanele s i dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 Co la  aferenta ISC pentru controlul calltatll lucrărilor de construcţii 0.5% din C-HV fcf Lege 10/1995) 4,796.25 0.00 4,796.25
5.2.3 Cota aferenta ISC  pentru controlul statului In amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 959.25 0.00 959.251
5.2.4 Cota aferenta Casa i Sociale a Constructorilor - C SC 0.00 0.00 0.00
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize coitfonne s l autorizaţia de construire/ desfiinţare 0.00 0.00 0.00
5.3. Cheltuieli diverse s l neprevăzute 0.00 0.00 0.00
6.4 Cheltuieli pentru Informare sl publicitate 0.00 0.00 0.00

[TOTAL CAPITO LUL 5 8,194,42 2,698.10 10,892.52
CAPITO LU L 6.
Cheltu ie li pentru probe tehno log ice  s l teste

6.1 Pregătirea personalului de exploatare
6.2. Probe tehnologice sl teste

TO TAL  CAPITO LUL 6
TOTAL GENERAL:
din c a re : C  ♦  M (1.2 *  1.3 +1A  *  2 ♦  4.1 *  4.2 + 5.1.11

Data:
24.07.202D
Beneflclar/lnvestltor
PRIM ĂRIA SECTO RULU I 3

*2) In preturi la data de 24.07.2020 1euro=
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Cafea Dudeşti nr, 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

Dom 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 în  
scopub autorizării din punct de vedere al securităţii la incendiu şi protecţiei civile se 
impune emiterea următoarelor Hotărâri de Consiliu:

• Proiectul de Hotărâre privind actualizarea A nexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului 
Local nr. 296/22.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-econom ici 
aferenţi unor obiective de investiţii privind creşterea eficienţei energetice şi 
modernizarea unor unităţi de învăţământ din Sectorul 3 -  Grădiniţa nr. 255 (corp
A ) ;

• Proiectul de Hotărâre privind actualizarea A nexei nr. 14 la Hotărârea Consiliului 
Local nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-econom ici 
aferenţi unor obiective de investiţii privind creşterea eficienţei energetice şi 
modernizarea unor unităţi de învăţământ din Sectorul 3 -  Grădiniţa nr. 255 (corp
B ) .

DIRECŢIA INVESTIŢII, ACHIZIŢII ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT 
ŞEF SERVICIU INVESTIŢII, LUCRĂRI PUBLICE 

MARIUS POPESCU

întocmit, 
Monica Avrarw

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. 1

http://www.primarie3.r0
mailto:investitiiacbtzitii@primarfe3.f0

