
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind actualizarea Anexelor nr. 30 şi 58 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 

nr. 34/31.01.2014 referitoare la indicatorii tehnico-economici privind 
creşterea perform an ţei/eficienţei energetice la unele blocuri de locuinţe din Sectorul 3,

cu modificările şi completările ulterioare

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.455576/CP/07.08.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 454477/06.08.2020 al Direcţiei Investiţii, Achiziţii şi învăţământ;
HCLS3 nr. 34/31.01.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creşterea 
performanţei/eficienţei energetice la unele blocuri de locuinţe din Sectorul 3 modificată prin HCLS3 nr. 
200 /16.09.2016, HCLS3 nr. 216/30.05.2017, HCLS3 nr. 267/30.06.2017 şi actualizată prin HCLS3 nr. 
129/26.02.2019;

-  Adresa nr. 454483/06.08.2020 a Direcţiei Investiţii, Achiziţii şi învăţământ; 
în conformitate cu prevederile:

-  Art. 19 lit. a) din OUG nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu 
modificările şi completările ulterioare;
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,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Anexele nr. 30 şi 58 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 34/31.01.2014 referitoare la 
indicatorii tehnico-economici privind creşterea performanţei/eficienţei energetice la unele blocuri de locuinţe 
din Sectorul 3, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează şi se înlocuiesc cu Anexele nr. 1-2 la 
prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Investiţii, Achiziţii şi învăţământ, va lua măsuri de ducere 
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. |
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REFERAT DE APROBARE

SECTOR 3

CABINET PRIMAR
......  h2 2 § 3

a proiectului de hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 30 şi 58 la Hotărârea Consiliului Local 
Sector 3 nr. 34/31.01.2014 referitoare la indicatorii tehnico-economici privind 

creşterea performanţei/eficienţei energetice la unele blocuri de locuinţe din Sectorul 3,
cu modificările şi completările ulterioare

Primăria Sectorului 3 îşi propune execuţia obiectivelor de investiţii privind „ Programul local 
multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 3".

Lucrările de intervenţie constau, în general, în izolarea termică a pereţilor exteriori, înlocuirea 
ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplaria aferentă accesului în blocul de locuinţe 
cu tâmplarie performantă energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului peste 
ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care 
prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor 
anvelopei, lucrări de reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de 
desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de 
intervenţie.

Având în vedere faptul că pe parcursul execuţiei lucrărilor au fost identificate categorii de 
lucrări suplimentar a fi executate, categorii de lucrări similare cu cele din listele de cantităţi, care 
au determinat creşterea valorii totale a lucrărilor real executate şi măsurate în şantier, este 
necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivelor cuprinse în anexe.

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 cazul intervenţiei la construcţie existentă se 
actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului ori de câte ori este necesar".

Prin Hotărârea nr. 34 din 31.01.2014 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat indicatorii 
tehnico-economici privind creşterea performanţei/eficienţei energetice la unele blocuri de locuinţe 
din Sectorul 3, astfel:

- prin Anexa nr. 30 au fost aprobaţi indicatorii tehnico -  economici aferenţi realizării lucrărilor 
pentru imobilul situat în str. Papiu Marian nr. 6, bl. 42, în valoare totală de 4.406.210,00 lei inclusiv 
TVA, modificată prin Anexa nr. 2 la HCLS 3 nr. 200 din 16.09.2016 cu valoarea totală de 
4.692.094,06 lei inclusiv TVA; modificată prin Anexa nr. 1 la HCLS 3 nr. 267 din 30.06.2017 cu 
valoarea totală de 4.660.365,77 lei inclusiv TVA; actualizată prin Anexa nr.l la HCLS 3 nr. 129 din 
26.02.2019 cu valoarea totală de 5.394.591,86 lei inclusiv TVA;

- prin Anexa nr. 58 au fost aprobaţi indicatorii tehnico -  economici aferenţi realizării lucrărilor 
pentru imobilul situat în str. Foişorului nr. 7, bl. F5C, în valoare totală de 1.891.181,15 lei inclusiv

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.

http://www.primarie3.ro
mailto:cabinetprimar@lprimarit3.ro
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TVA, modificată prin Anexa nr. 7 la HCLS 3 nr. 200 din 16.09.2016 cu valoarea totală de 
1.984.604,48 lei inclusiv TVA; modificată prin Anexa nr. 2 la HCLS 3 nr. 267 din 30.06.2017 cu 
valoarea totală de 1.941.617,63 lei inclusiv TVA; actualizată prin Anexa nr. 2 la HCLS 3 nr. 129 din 
26.02.2019 cu valoarea totală de 2.241.802,58 lei inclusiv TVA.

Urmare lucrărilor efectuate până în prezent, se impune actualizarea valorii acestor indicatori 
după cum urmează:

- Anexa nr. 30 - str. Papiu Marian nr. 6, bl. 42 cu valoare totală de 5.996.670,92 lei inclusiv TVA;
- Anexa nr. 58 - str. Foişorului nr.7, bl. F5C cu valoare totală de 2.320.803,69 lei inclusiv TVA. 
Ţinând cont de cele prezentate, precum şi de raportul de specialitate nr. 454477/06.08.2020

al Direcţiei Investiţii, Achiziţii şi învăţământ, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl 
supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
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Calea Dudesti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 30 şi 58 la Hotărârea 
Consiliului Local Sector 3 nr. 34/31.01.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico- 

economici privind creşterea performanţei/eficienţei energetice la unele blocuri de locuinţe
din Sectorul 3

Reabilitarea şi modernizarea termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente este parte 
integrantă a politicii energetice a statului şi se realizează prin programe naţionale amortizate cu 
prevederile tratatelor internaţionale referitoare la eficienţa, protecţia mediului şi dezvoltarea 
urbană.

Drept urmare, Primăria Sectorului 3 a demarat „Programul local multianual privind 
creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 3”.

Lucrările de intervenţie constau, în general, în: izolarea termică a pereţilor exteriori, 
înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplaria aferenta accesului în 
blocul de locuinţe cu tâmplărie performantă energetic, termo-hidroizolarea terasei 
/termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existentei şarpantei, izolarea termică a 
planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la 
parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări la elementele de construcţie care 
prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, 
inclusiv de refacere în zonele de intervenţie.

Prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice, permit actualizarea valorii investiţiei, conform 
modificărilor legislative apărute.

Având în vedere faptul că pe parcursul execuţiei lucrărilor au fost identificate categorii 
de lucrări suplimentar a fi executate, categorii de lucrări similare cu cele din listele de cantităţi, 
care au determinat creşterea valorii totale a lucrărilor real executate şi măsurate în şantier, este 
necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivelor cuprinse în anexe.

Facem precizarea că indicatorii tehnico- economici au fost aprobaţi prin HCLS3 nr. 
34/31.01.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creşterea 
performanţei/eficienţei energetice la unele blocuri de locuinţe din Sectorul 3 actualizată prin 
HCLS3 nr. 200 /16.09.2016, HCLS3 nr. 216/30.05.2017; HCLS3 nr. 267/30.06.2017, HCLS3 
nr. 129/26.02.2019.

Având în vedere următoarele prevederile legislative:
- art. 19 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările
ulterioare,
art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţa a 

______ Guvernului nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul__
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.primarle3.r0
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nr. 163/540/23 din 19/03/2009 al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, al 
Ministrului Finanţelor Publice şi al Viceprim-Ministrului, Ministrul Administraţiei şi 
Internelor,
prevederile 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, care 
precizeză că R evizu i general întocmit la faza  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” 
art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi 
completată,

am iniţiat prezentul Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind actualizarea indicatorilor 
tehnico-economici aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 34/31.01.2014, 
conform Anexelor nr. 1-2.

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

MARIUS POPESCU

întocmit, 
Monica Avram

2



*\v. ~l  V  'icc l V o ^ .îo V Io
^  «* •K V<us^ vc ^  * Q .qq,2oa

K **- JAexS‘3> o c  v ^ ( 2 t . o i . 2 o \ ^  

INDICATOR! TEHNICO-ECONOMICI
privind

„CREŞTEREA PERFORMANŢEI/EFICIENŢEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINŢE DIN
SECTORUL 3” 

imobil
Strada Papiu Marian nr. 6, bloc 42

Lucrările de intervenţie pentru creşterea performanţei/eficienţei energetice a blocurilor de 
locuinţe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo- 
hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel si a planşeului peste subsol 
in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul initial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere 
a instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de 
racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIŢIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):
Valoarea totala a lucrărilor de intervenţie, 5,996,670.92 lei,

din care
constructii-montaj (C + M): 5,330,893.80 lei

INVESTIŢIA SPECIFICA = 394.39 lei/ mp arie utila

EŞALONAREA INVESTIŢIEI ( INV / C+M ):
Anul I: 5,996,670.92/5,330,893.80 lei

ANEXA NR.....LA HCLS3 NR...... /................
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DURATA PERIOADEI DE GARANŢIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE:
3 ani

CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):
153 apartamente 
Aujocuinte = 15205 mp 
Ane utila bloc — 15205. OOfTip 
Ad = 16533.6 mp 
Ac = 1565.06 mp

ALŢI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE 
REALIZATA INVESTIŢIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:
1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 
60.53 kWh/m2 (a.u.) si an;
2. economia anuala de energie: 1914004.87 kWh/an, in tone echivalent petrol, 156.89 tep;
3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 459361.17 kg C02/an.

DURATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni (din care 3 luni - schela)

Preşedinte de şedinţa

SERVICIUL INVESTIT», 
LUCRĂRI PUBLICE 

Sef Serviciu,1 7
Marius Popescu

/

întocmit
ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & D 
S. C. HACHIKO DESK
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Proiectant,
ASOCIEREA:
S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
S.C. HACHIKO DESIGN S.R.L.
Faza de proiectare: Actualizare deviz in baza adresei executant.
Data: 2020

DEVIZ GENERAL 
al obiectivului de investiţii 

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 201S
DOCUMENTAŢIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREŞTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A  BLOCURILOR DE LOCUINŢE DIN SECTOR 3, BUC

Str.Papiu Harlan nr.6,bl.42

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

Nr.crt Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli
Valoare *2) 
(faraTVA)

TVA
19%

Valoare 
(cu TVA)

lei lei lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obţinerea sl amenajarea terenului

1.1 Obţinerea terenului 0 .0 ( 0.01 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.01 o .o c 0.00
1.3 Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la starea iniţiala 0.0( o .o c 0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/ protecţia utilităţilor o .o c o .o c 0.00

TOTAL CAPÎTOLUL1 0.00 o.oc 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de Investiţii 0.00 0.00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentaţii suport si cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri si autorizaţii 340.13 48.03 388.16
3 .3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor 0.00 0.00 0.00
3 .5 Proiectare 79 ,964 .50 18,907.97 98 ,872.47
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0 .00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 32 ,525.40 6 ,179.83 38 ,705.23

TOTAL CAPITOLUL 3 112 ,830 .03 25,135.83 137,965.86
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiţia de baza

4.1 Construcţii si instalaţii 4 ,435 ,388 .60 842 ,723.67 5 ,2 78 ,112.67
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale 0.00 0 .00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0 .00 0.00
4 .5 Dotări 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0 .00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 4 4,435,388.80 842,723.87 5,271112.67
CAPITOLUL 5. 
Alte cheltuieli

5.1 Organizare de şantier. 44 ,353.89 8 ,427.24 52 ,781.13
5 .1 .1. Lucrări de construcţii 44 ,353.89 8 ,427.24 52 ,781.13
5 .1 .2 . Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0 .00 0.00
5 .2 . Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0 .00 0.00
5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute 443 ,538.68 84 .272 .39 5 27 ,811.27
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0 .00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 5 487,892.77 92,699.63 580,592.39
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 ’ regalirea personalului de exploatare 0.00 0 .00 0.00
6.2. f’ robe tehnologice si teste 0,00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 5,036,111.60 960,559.32 5,996,670.92
din care: C + M (1.2 +1.3 +1,4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 4 , 4 7 9 , ^ - '--851,151.11 5,330,893.80

tehn
Beneficiar/lnvestitor: 
PRIMĂRIA SECTORULUI 3

‘2) In preturi la data de 26.03.2019 1 euro= 4.7564 lei
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INDICATORI TEHNICO-ECONONIICI
privind

„CREŞTEREA PERFORMANŢEI/EFICIENŢEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINŢE DIN
SECTORUL 3”

imobil
Strada Foişorului nr. 7, bloc F5C

Lucrările de intervenţie pentru creşterea performanţei/eficienţei energetice a blocurilor de 
locuinţe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo- 
hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel si a planşeului peste subsol 
in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul initial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere 
a instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de 
racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIŢIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):
Valoarea totala a lucrărilor de intervenţie, 2,320,803.69 lei,

din care
constructii-montaj (C + M): 2,062,129.69 lei

INVESTIŢIA SPECIFICA  = 372.22 lei/ mp arie utila

E Ş A LO N A R E A  INVESTIŢIEI ( INV/ C+M ):
Anul I: 2,320,803.69/2,062,129.69 lei
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DURATA PERIOADEI DE GARANŢIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE:
3 ani

CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):
63 apartamente 
Aujocuinte ” 5540.1 mp 
A r i e  utila b loc  =5540.10mp 
Ad = 6741.5 mp 
Ac = 615.5 mp

ALŢI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE 
REALIZATA INVESTIŢIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:
1. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 
59.99 kWh/m2 (a.u.) si an;
2. economia anuala de energie: 497026.06 kWh/an, in tone echivalent petrol, 40.74 tep;
3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 119286.26 kg COz/an.

DURATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni (din care 3 luni - schela)

Preşedinte de şedinţa

SERVICIUL INVESTIŢII 
LUCRĂRI PUBLICE 

Sef Serviciu,t 9
Marius Popescu

întocmit
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Proiectant,
ASOCIEREA:
S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
S.C. HACHIKO DESIGN S.R.L.
Faza de proiectare: Actualizare deviz in baza adresei executant.
Data: 2020

DEVIZ GENERAL 
al obiectivului de investiţii 

Conform HG nr. 907129 noiembrie 2016
DOCUMENTAŢIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREŞTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A  BLOCURILOR DE LOCUINŢE DIN SECTOR 3 , BUC

Str.Folsorului nr.7,bl.F5C,sc1,2 (2 ASOCIAŢII)

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

Nr.crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare *2) 
(fare TVA)

I TVA 
I 19%

Valoare 
(cu TVA)

lei lei lei
1 2 3 î 4 5

CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obţinerea sl amenajarea terenului

1.1 Obţinerea terenului 0.0( O.OC 0.00
1,2 Amenajarea terenului o .o c o .o c 0.00
1.3 Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la starea iniţiala o .o c o .o c 0.00
1 .4 Cheltuieli pentru relocarea/ protedia utilităţilor o .o c o .o c 6.00

TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 o .o c 0.00
CAPITOLUL 2.

. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii
2 ICheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investită 0.00 0.00 0.00

! TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 o .n u
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentată suport si cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri si autorizaţii 580.27 96.05 676.32
3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si audiiul energetic al clădirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 30,470.55 7,204.90 37,675.45
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 13,572.25 2,578.73 16,150.98

TOTAL CAPITOLUL 3 44,623.07 9,879.68 54,502.75
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiţia de baza

4 .1 Construcţii si instalaţii 1,715,724 84 325.9B7.72 2,041,712.56
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00
4.6 Active neoorporale 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 4 1,715,724.84 325,987.72 2,041,712.56
CAPITOLUL 5. 
Alte cheltuieli

5.1 Organizare de şantier, 17,157.25 3,259.8B 20,417.13
5.1.1. Lucrări de construcţii 17,157.25 3,259.88 20,417.13
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0,00 0.00
5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0,00 0.00 0.00
5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute 171,572,48 32,598.77 204,171.26
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 5 188,729.73 35,858.65 224,588.38
CAPITOLUL 6.

. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6 .1 3regati;ea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6 .2 . 3robe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 o .o o

TOTAL GENERAL: 1,949,077.64 371,726.05 2,320,803.69
din care: C + M(1.2 + 1.3+1.4 +2+ 4.1 +4.2+ 5.1.1) 1,732,882.09 -_ _  329,247.60 2,062,129.69

Into
tehn. Cori!

Beneficia r/lnvestitor: 
PRIMĂRIA SECTORULUI 3

*2) In preturi la data de 26.03.2019 1 euro= 4.7564 lei
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Calea Dud eşti nr. igi, Sector 3, 031084, Bucureşti
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Domnule Primar,

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiţii în scopul creşterii 
eficienţei energetice la imobilele de locuinţe înscrise în „Programul local multianuai privind 
creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 3”, se impune emiterea 
următoarelor Hotărâri de Consiliu:

♦ Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 2, 3 şi 4 la Hotărârea Consiliului 
Local Sector 3 nr. 17/26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
privind creşterea performanţei/eficienţei energetice la unele blocuri de locuinţe din 
Sectorul 3;

o Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 30 şi 58 la Hotărârea Consiliului 
Local Sector 3 nr. 34/31.01.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
privind creşterea performanţei/eficienţei energetice Ia unele blocuri de locuinţe din 
Sectorul 3;

o Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 27 la Hotărârea Consiliului Local 
Sector 3 nr. 100/30.05.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind 
creşterea performanţei/eficienţei energetice la unele blocuri de locuinţe din Sectorul 3;

o Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 38, 39 şi 52 la Hotărârea 
Consiliului Local Sector 3 nr. 410/11.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico- 
economici privind creşterea performanţei energetice la unele blocuri de locuinţe din 
Sectorul 3.
Vă transmitem alăturat Proiectele de Hotărâre şi Rapoartele de Specialitate.

DIRECŢIA INVESTIŢII, ACHIZIŢII ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT 

ŞEF SERVICIU INVESTIŢII, LUCRĂRI PUBLICE

întocmit, 
Monica Avram

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in 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.prirnarle3.ro

