MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T.: 608/04.10.2017
DemirelSpiridon

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentrulegalitate
SecretarulSectorului 6,

HOTĂRÂRE
privind prelungirea contractului de finanțare pentru proiectul”Modernizare arhitecturalăşi
peisagistică a parcului Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti” cod SMIS 21685 şi aprobarea
cheltuielilor necesare finalizării acestora
Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală Investiţii și
Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;
Ținândcont de:
HotărâreaConsiliuluiLocal
al
Sectorului
6
nr.15/25.02.2010
privindaprobareacofinanţăriiproiectelor „Modernizareaarhitecturalăşipeisagisticăa parcului
Drumul Taberei,Sector 6, București” şi „Achiziţionareaşiinstalareasistemului de
supravegherevideopentrucreştereasiguranţeişiprevenireacriminalităţiiînParculDrumulTaberei,
Sector 6,Bucureşti”;
HotărâreaConsiliului
Local
al
Sectorului
6
nr.
132/17.06.2010
privindmodificareaHotărâriiConsiliului Local al Sectorului 6 nr. 15/25.02.2010;
HotărâreaConsiliului
Local
al
Sectorului
6
nr.
76/31.05.2011
privindmodificareaşicompletarea
H.C.L.
Sector
6
nr.
15/25.02.2010
privindaprobareacofinanţăriiproiectelor „Modernizareaarhitecturalăşipeisagisticăa parcului
Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti” şi „Achiziţionareaşiinstalareasistemului de
supravegherevideo pentrucreştereasiguranţeişiprevenireacriminalităţiiînParculDrumulTaberei,
Sector 6, Bucureşti”;
HotărâreaConsiliului
Local
al
Sectorului
6
nr.
95/28.06.2011
privindmodificareaşicompletarea
H.C.L.
Sector
6
nr.
15/25.02.2010
privindaprobareacofinanţăriiproiectelor „Modernizareaarhitecturalăşipeisagisticăa parcului
Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti” şi „Achiziţionareaşiinstalareasistemului de
supravegherevideo pentrucreştereasiguranţeişiprevenireacriminalităţiiînParculDrumulTaberei,
Sector 6, Bucureşti”;
Prevederilecontractului
de
finanțare
nr.2210/01.09.2011
privindproiectul
“Modernizarearhitecturalăşipeisagistică a parcului Drumul Taberei”, cod SMIS 21685;
- Instrucţiuneanr. 144/10.12.2015 emisă de cătreAutoritatea de Management
pentruProgramulOperaţional Regional, privindîncheierea de acteadiţionale de prelungire a
durateicontractelor de finanţare la proiectele care nu se finalizeazăînperioada de implementare,
înscopulîndepliniriiintegrale
a
obiectivelorşiindicatorilorproiectuluişiînvedereaasigurăriifuncţionalităţiiacestuia;
- Instrucţiuneanr. 146/17.06.2016 emisă de cătreAutoritatea de Management
pentruProgramulOperaţional Regional, pentruîncheiereaacteloradiţionale de prelungire a
durateicontractelor
de
finanţare
la
proiectele
care
nu
se
finalizeazăînperioadaacordatăurmareaplicăriiInstrucţiunii
AMPOR
144/2015,
înscopulîndepliniriiintegrale
a
obiectivelorşiindicatorilorproiectelorşiînvedereaasigurăriifuncţionalităţiiacestora;
HotărâreaGuvernuluinr.
678
din
19
august
2015privindînchidereaprogrameloroperaţionalefinanţateînperioada 2007-2013 prinFondul
European de DezvoltareRegională, Fondul Social European, Fondul de CoeziuneşiFondul
European pentruPescuit, actualizată;

- Prevederileart. 42 alin (1) și (2) și ale art. 48 alin. (2) din Legeanr. 273/2006
privindfinanțelepublice locale cu modificărileșicompletărileulterioare;
Întemeiul art.45 alin. (2) lit. aşi art.81alin.(2) lit. d) din Legeanr. 215/2001
privindadministraţiapublicălocală cu modificărileşicompletărileulterioare;

Consiliul LocalalSectorului 6,
HOTĂRĂȘTE
Art 1.Se aprobăprelungirea contractului de finanţare aferent proiectului “Modernizare
arhitecturală şi peisagistică a parcului Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti” cod SMIS 21685
finanțat prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile
a oraşelor – poli urbani de creştere” - Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de
dezvoltare urbană” - Sub-domeniul: Centre urbane până la data de 31.12.2018.
Art. 2. Se aprobăfinanţarea de la bugetul local al Sectorului 6 a sumei de 12.690.563,72
lei necesară finalizării obiectivului de investiţie “Modernizare arhitecturală şi peisagistică a
parcului Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti” în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi
indicatorilor proiectului şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia. Valoarea necesară
finalizării proiectului va fi defalcatăîn bugetul local al Sectorului 6 pe anii 2017 şi 2018în
funcţie de graficele de execuţie convenite cu operatorii economici pentru fiecare categorie de
lucrări/servicii.
Art3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia GeneralăInvestiţii şi Direcţia Generală
Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform compeţentelor.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunostinţa publică se vor face, conform competenţelor,
prin grija Secretarului Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
pentrulegalitate
SecretarulSectorului 6,

CONTRASEMNEAZĂ

DemirelSpiridon

Nr.:
Data:

EXPUNERE DE MOTIVE
Văzând Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală Investiţii în
vederea

finalizării

în

condiţii

optime

a

contractului

de

finanțare

nr. 2210/01.09.2011 pentru proiectul ”Modernizare arhitecturală şi peisagistică a
parcului Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti”, cod SMIS 21685 derulat în cadrul
Programului Operaţional Regional 2007- 2013 – Axa prioritară 1 „Sprijinirea
dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie
1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Centre urbane, a fost
întocmit prezentul proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile Instrucțiunii
nr. 146/17.06.2016 emisă de către Autoritatea de Management pentru Programul
Operaţional Regional, pentru încheierea actelor adiţionale de prelungire a duratei
contractelor de finanţare la proiectele care nu se finalizează în perioada acordată urmare
aplicării Instrucţiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor
şi indicatorilor proiectelor şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestora.
În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2) lit. a) şi cele ale art. 81 alin. (2)
lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de
hotărâre privind prelungirea contractului de finanțare pentru proiectul ”Modernizare
arhitecturală şi peisagistică a parcului Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti” cod SMIS
21685 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestora.

PRIMAR,
Gabriel Mutu

DIRECŢIA GENERALĂ INVESTIŢII

RAPORT DE SPECIALITATE

În vederea atingerii obiectivelor și indicatorilor prevăzuți în cadrul proiectului
”Modernizare arhitecturală şi peisagistică a parcului Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti”, cod
SMIS 21685, conform contractului de finanţare nr. 2210/01.09.2011, finanţat prin Programul
Operaţional Regional 2007- 2013 – Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –
poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare
urbană”, Sub-domeniul: Centre urbane, în scopul asigurării funcționalității acestora, în
conformitate cu măsurile întreprinse de Autoritatea de Management pentru Programul
Operaţional Regional prin Instrucțiunea nr. 146/17.06.2016, a fost întocmit prezentul proiect de
hotărâre în vederea finalizării în condiţii optime a contractului de finanțare menţionat anterior.
Pentru proiectul “Modernizare arhitecturală şi peisagistică a parcului Drumul Taberei,
Sector 6, Bucureşti” cod SMIS 21685 se solicită prin prezentul proiect de hotărâre aprobarea
prelungirii contractului de finanţare nr. 2210/01.09.2011 până la data de 31.12.2018 şi a
cheltuielilor necesare finalizării acestuia în cuantum de 12.690.563,72 lei, sumă care va fi
eşalonată în bugetul local al sectorului 6 pe anii 2016 şi 2017. Stabilirea sumei necesare
finalizării proiectului s-a facut în funcţie de valorile rămase de plată, conform contractelor
încheiate cu operatorii economici, după cum urmează:
-

Contractul de lucrări nr. 24/2012 încheiat cu asocierea formată din: SC PERGOLA
GRĂDINI DECORATIVE SRL. – lider de asociere, SC PROMS CONCEPT GROUP
SRL, SC CONSTRUCŢII ERBAŞU SA, SC HIDROCANAL SL, SC UTI GRUP SA, SC
REVITALCO MANAGEMENT&CONSULTING SRL și SC METABET CF SA. are la
data prezentei un stadiul fizic de execuție de 93,8%, rămânând de executat în decursul
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anului 2018 un procent de 6,2%. Lucrările ramase de executat sunt condiţionate de
finalizarea lucrărilor suplimentare şi dotare a serelor pentru care autoritatea locală a
realizat procedură distinctă de achiziţie publică. Restul de plată în cadrul acestui contract
este de 2.647.411,94 lei, inclusiv TVA.
-

Contractul de lucrări (suplimentare şi dotare a serelor) nr. 1553/2016 încheiat cu
Asocierea SC Modus CF SRL – Lider de asociere, SC Real Design Trust SRL – SC Fast
Eco SA are o valoare totala de 9.910.558, 92 lei, inclusiv TVA.

-

Servicii de dirigenţie de şantier în cuantum de 41.029,21 lei, inclusiv TVA.

-

Servicii de consultanţă conform contractul de încheiat cu SC Romactiv Business
Consulting SRL - rest de plată de 39.680 lei pentru anul 2018.

-

La stabilirea valorii finale, necesară finalizării proiectului, s-a avut în vedere şi plata
cotelor către Inspectoratul de Stat în Construcţii în cuantum de 0,5% din valoarea fără
TVA a lucrărilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în
construcţii, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, s-a stabilit suma de
10.589,65 lei aferentă lucrărilor rămase de executat în cadrul contractului 24/2012 şi
suma de 41.294 lei aferentă lucrărilor ce urmează a fi executate în cadrul contractului nr.
1553/2016.

Avand în vedere cele expuse anterior, solicităm Consiliului Local al Sectorului 6 aprobarea
prezentului proiect de hotărâre.

DIRECTOR GENERAL
IULIAN GHEORGHE
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