
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                          PROIECT   
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                  
S.T. 474/31.08.2020                                                                                                               
 

 
HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici la proiectul ,,Consolidarea și 
modernizarea Școlii Gimnaziale Nr.169” din Str. Pașcani, Nr. 2, Sector 6, București  

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6 înregistrat 
cu nr.10210 din data de 28.08.2020 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6; 
 Văzând raportul Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6; 
 Ținând seama de prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, a H.G. 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 și ale Legii Nr. 1/2011 privind 
educația națională, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) și lit. i) coroborat cu art. 166, alin. (2), 
lit. l) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici la proiectul 
,,Consolidarea și modernizarea Școlii Gimnaziale Nr. 169” din Str. Pașcani, Nr. 2, Sector 6, 
București, aşa cum sunt prevăzuți în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 și Direcția Generală 
Economică din cadrul Primăriei Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei 
hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 
competenţelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6. 
 
 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                                  AVIZEAZĂ 
                                                                              pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1), lit. a)  
                                                                                              din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                         Secretarul General al Sectorului 6, 
                                                                                                           
 
                                                                                                    Demirel Spiridon 
 
                                                                                                              
 
 
 
 
Nr.:                                                                                     
Data:    
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 În baza prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, a H.G. 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 și ale                

Legii Nr. 1/2011 privind legea educației naționale, cu modificările și completările 

ulterioare, se impune aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici la 

proiectul ,,Consolidarea și modernizarea Școlii Gimnaziale Nr. 169” din              

Str. Pașcani, Nr. 2, Sector 6, București. 

 Ținând cont de Raportul de specialitate al Directorului Executiv al 

Administraţiei Şcolilor Sector 6 înregistrat cu nr. 10210 din data de 28.08.2020, 

prin care se propune aprobarea proiectului de hotărâre mai sus menționat. 

 Luând în considerare prevederile art. 139 alin. (3) lit. g) și lit. i) coroborat cu 

art. 166, alin. (2), lit. l) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 Supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul 

de hotărâre alăturat. 

 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 
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Nr.10210/28.08.2020 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

  

 Având în vedere prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele 

Publice Locale, a H.G. 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 și a Legii Nr.1/2011 privind legea 

educației naționale cu modificările și completările ulterioare, se impune aprobarea actualizării 

indicatorilor tehnico-economici la proiectul ,,Consolidarea și Modernizarea Școlii Gimnaziale 

Nr.169” din Str.Pașcani, Nr.2, Sector 6, București. 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 a Educației Naționale cu modificările și 

completările ulterioare, art.20 ,,Autoritățile administrației publice locale asigură, în condițiile legii, 

buna desfășurare a învățământului preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită 

autoritatea’’. 

 Având în vedere situația actuală a Școlii Gimnaziale Nr.169  se impune modernizarea și 

dotarea acesteia în scopul asigurării condițiilor optime de desfășurare a activității educaționale a 

unității de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 în cauză.      

 Actualizarea indicatorilor tehnico economici este necesară datorită modificărilor impetuos 

necesare aduse la proiectului final și actualizarea devizului pentru realizarea proiectului. 

          După aprobarea acestor indicatori a apărut Legea nr.170/2019 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic 

al construcțiilor existente prin care cuprinde art.2.1 din Legea nr. 170/2019 pentru modificarea și 
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completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic 

al construcțiilor existente și prevede următoarele: ,,Până la data de 1 ianuarie 2021 conducătorii 

instituțiilor publice vor dispune începerea expertizării tehnice, realizată de către experți tehnici 

atestați pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate, în vederea încadrării 

acestora în clasă de risc seismic și a fundamentării măsurilor de intervenție, asupra construcțiilor 

cu destinația de unități sau instituții de învățământ în care se desfășoară activități didactice care se 

află în patrimoniul instituțiilor publice respective și care au fost construite înainte de anul 1978”. 

 Având în vedere art.2.1, a fost impetuos necesar realizarea unei expertize tehnice. După 

realizarea expertizei tehnice nr. 436/2020 întocmită de expert Visan Gheorghe, expertiză ce a 

concluzionat: “În urma evaluării seismice s-a constat că structura prezintă deficiențe privind 

răspunsul la acțiuni seismice. Aspect valabil în mod explicit pentru corpurile A și C, corpuri ce au 

un număr mai redus de pereți transversali. Cerințele fundamentale de siguranță a vieții și de 

limitare ale degradărilor definite de codul P100, nu sunt asigurate de sistemul structural actual, 

fiind necesare lucrări de intervenție structurală” Cladirile A si C au fost încadrate în clasa de risc 

seismic RsII, corespunzătoare clădirilor susceptibile de avariere majoră la acțiunea cutremurului 

de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime, care pun în pericol siguranța utilizatorilor, dar la 

care prăbușirea totală sau parțială este puțin probabilă. 

 Având în vedere concluzia expertului tehnic atestat s-a decis completarea proiectului tehnic 

existent cu un proiect de structură privind măsurile de consolidare, astfel încât după realizarea 

lucrărilor propuse corpurile A și B se vor încadra în clasa de risc seismic RsIV, conform codului 

P100-3/2013. 

 Modificarea Devizului General la proiectul ,,Consolidarea și Modernizarea Școlii 

Gimnaziale Nr.169” din Str.Pașcani, Nr.2, Sector 6, București are la bază: 
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- costurile suplimentare pentru lucrările de structură privind măsurile de consolidare, astfel 

încât după realizarea lucrărilor propuse corpurile A și B se vor încadra în clasa de risc 

seismic RsIV, conform codului P100-3/2013; 

- prin intervenția pe structură inevitabil se măresc costurile și pentru alte specialități 

prevăzute în Devizul General, prin suplimentarea la cantitățile de lucrări - materiale și 

manoperă; 

- actualizarea prețurilor de manoperă; 

- actualizarea prețurilor la materiale. 

 Soluţia tehnică propusă prin proiect respectă cele mai noi standarde tehnice în domeniul 

serviciilor educaţionale aplicabile, precum și standardele de calitate pentru infrastructura 

educaţională. Proiectul prevede măsuri de colectare selectivă a deșeurilor și lucrări pentru protecția 

mediului. 

 Realizarea acestui obiectiv de investiții se încadrează în politicile guvernamentale de 

investiții și permite o respectare mai adecvată a actelor legislative și normativelor tehnice în 

vigoare. 

 Precizăm că indicatorii tehnico-economici ai proiectului ,,Consolidarea și Modernizarea 

Școlii Gimnaziale Nr.169” din Str.Pașcani, Nr.2, Sector 6, București, constituie un document 

constitutiv al unui Studiu de fezabilitate întocmit referitor la acest obiectiv de investiții, iar 

indicatorii tehnico-eonomici propuși spre aprobare se referă la varianta optimă propusă de 

proiectant: costuri minime (de execuție și în exploatare), funcționalitate (ISU, aviz sanitar etc.) 

conform destinației și cerințelor specifice ale beneficiarului investiției. 

 Menționăm totodată, că Studiul de fezabilitate a fost elaborat în conformitate cu: 

- H.G. 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; 
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- Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea Nr.1/2011 privind legea educației naționale cu modificările și completările 

ulterioare. 

 Luând în considerare prevederile art.139 alin.(3) lit.g și lit.i) coroborat cu art.166, alin.(2), 

lit.l) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se supune 

aprobării proiectul privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la proiectul ,,Consolidarea 

și Modernizarea Școlii Gimnaziale Nr.169” din Str.Pașcani, Nr.2, Sector 6, București. 

 În scopul de mai sus, prezentăm spre aprobare alăturatul proiect de hotărâre 

 

 

 

Administraţia Şcolilor Sector 6 

DIRECTOR EXECUTIV 

DUMITRU EUGENIA-DANIELA 


