MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 77/01.02.2019

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de
energie aferenţi obiectivului de investiţie Școala Adrian Păunescu din Sectorul 6 al
Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 317/19.12.2017
și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 305/18.12.2018
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 599/31.01.2019 al Direcţiei Generale
Investiţii;
Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;
În 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 și conținutul cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,
cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 317/19.12.2017 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de
investiţie Școala Adrian Păunescu din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti;
Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 305/18.12.2018 privind actualizarea
indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi
obiectivului de investiţie Școala Adrian Păunescu din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti,
aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 317/19.12.2017;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 81 alin. (2) lit. i) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Consiliul Local Sector 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea
consumului de energie aferenți obiectivului de investiţie “Școala Adrian Păunescu”, din
Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală
Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor,
prin grija Secretarului Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

Nr.:
Data:

EXPUNERE DE MOTIVE
Programul de eficientizare a consumului de energie rămâne unul dintre principalele priorităţi pe
care autoritatea locală a Sectorului 6 şi le-a propus a le realiza în următoarea perioadă.
Printre obiectivele Primăriei Sectorului 6 cuprinse în Planul de Acţiune al Energiei Durabile
(P.A.E.D.) 2010-2020 referitoare la eficienţa energetică se numără şi reabilitarea termică a clădirilor
publice (unităţi de învăţământ).
Principalele obiective ale programului sunt: creşterea performanţelor energetice a clădirilor,
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, atât pentru copii, cât și pentru cadrele didactice din învăţământul de
stat, îmbunătăţirea aspectului estetic al clădirilor, diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea independenţei energetice, prin reducerea
consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire, precum şi
ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor.
Văzând Raportul de specialitate nr. 599/31.01.2019 întocmit de către Direcţia Generală
Investiţii, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2) lit. a) şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. i) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local Sector 6, proiectul de hotărâre privind
actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea energetică a consumului de energie
aferenţi obiectivului de investiţie Școala Adrian Păunescu din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti,
aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 317/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea
Consiliului Local Sector 6 nr. 305/18.12.2018.

PRIMAR,
Gabriel Mutu
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DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII
Nr. 599/31.01.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
Eficientizarea consumului de energie, reabilitarea, renovarea unităţilor de învăţământ,
îmbunătăţirea continuă a condiţiilor necesare desfăşurării procesului de învăţământ, sunt unele dintre
principalele priorităţi pe care autoritatea locală a Sectorului 6 şi le-a propus a le realiza.
Principalele obiective ale programului sunt: creşterea performanţelor energetice a clădirilor,
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă atât pentru copii cât şi pentru cadrele didactice din învăţământul de
stat, îmbunătăţirea aspectului estetic al clădirilor, diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea independenţei energetice, prin reducerea
consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire, precum şi
ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor.
Pentru obiectivul de investiție “Școala Adrian Păunescu”, cuprins în cadrul proiectului “Sector
6 – Eficiență energetică pentru clădiri publice”, este necesară actualizarea indicatorilor tehnicoeconomici în conformitate cu modificările aduse de Ordonanţa de Urgenţă nr. 114 din 28 decembrie
2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare,
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, Art. 71 alin. 1 „...în
perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim
brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de
3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând
17,928 lei/oră”.
Prin această actualizare, se evită aparația blocajelor și se permite derularea în continuare a
fazelor necesare realizării proiectelor propuse.
Având în vedere cele expuse anterior, solicităm Consiliului Local al Sectorului 6 aprobarea hotărârii
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea energetică a consumului de
energie aferenţi obiectivului de investiţie Școala Adrian Păunescu din Sectorul 6 al Municipiului
Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 317/19.12.2017 și actualizați prin
Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 305/18.12.2018.

DIRECTOR GENERAL
Iulian Gheorghe
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