
 PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 192/25.07.2022  

privind actualizarea indicatorilor economici și a Devizului General pentru construire spații 
destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 193 

 din Sectorul 6 al Municipiului București 
 
 

 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate 
al Direcției Generale Investiții Publice nr. ........................., din cadrul aparatului de specialitate al                   
Primarului Sectorului 6;  
 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local al Sectorului 6,  
nr. ....... și nr. ......; 
 Ținând cont de: 
 prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare;  
 Hotărârea Guvernului 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;  

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 84/08.05.2018 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților Școală după Școală în incinta 
Școlii  nr. 193 din Sectorul 6 al Municipiului București; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 223/27.09.2018 privind actualizarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală                  
(after-school) în incinta Școlii nr. 193 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin 
Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 84/08.05.2018; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6  nr. 45/12.02.2019 privind actualizarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală                 
(after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 193 din Sectorul 6 al Municipiului București, 
aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 84/08.05.2018 și actualizați prin 
Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 223/27.09.2018; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6  nr. 53/09.03.2022 privind aprobarea documentației 
tehnice actualizată, faza Studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a Devizului 
General actualizat pentru construire spații destinate activităților școală după școală                 
(after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 193 din Sectorul 6 al Municipiului București; 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

          În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. k), art. 196 alin. (1) lit. a) 
și art. 197 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. (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor economici şi a Devizului General, aprobați 
prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 84/08.05.2018 și actualizați prin Hotărârea 
Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 223/27.09.2018, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului  
6 nr. 45/12.02.2019 și prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 53/09.03.2022, pentru 
construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale 
nr. 193 din Sectorul 6 al Municipiului București, conform Anexlor nr. 1 și nr.  2, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
  

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



 
 
Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 prin Direcţia Generală Investiţii Publice şi Direcţia 

Economică, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor; 
  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului general al Sectorului 6. 
Art. 3. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați, la instanța competentă, în 

termenul prevăzut de lege. 
                 
 
            
   
INIȚIATOR PROIECT                                                                   AVIZEAZĂ 
         PRIMAR,                                                         pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
  CIPRIAN CIUCU                                                                 din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                        Secretarul general al Sectorului 6, 
                                                                                                        Demirel Spiridon                                                
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul privind actualizarea indicatorilor economici și a Devizului General 

pentru construire spaţii destinate activităţilor școală după școală (after-school) 

 în incinta Școlii gimnaziale nr. 193 din Sectorul 6 al Municipiului București 
 

 

Construirea a noi unităţi de învăţământ secundar și primar se înscrie în 

obiectivele de prioritate ale sectorului oferind condiţii optime de învăţământ, 

dezvoltare şi integrare într-un mediu adecvat pentru cât mai mulţi copii. Scopul 

urmărit este satisfacerea unor motivaţii de ordin afectiv vis-a-vis de dorinţa de a 

contribui la educarea tinerei generaţii. 

Construcţia acestor clădiri reprezintă un proiect ambiţios asumat de      

Sectorul 6 al Municipiului București, în contextul în care aceste unităţi vor fi clădiri cu 

un consum de energie aproape de zero (NZEB – nearly zero energy buildings).  

           Văzând Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală Investiţii 

Publice, în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 166 

alin. (2) lit. k) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al 

Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor economici și a 

Devizului General pentru construire spaţii destinate activităţilor școală după școală                         

(after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 193 din Sectorul 6 al Municipiului 

București, aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 84/08.05.2018 

și actualizaţi prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 223/27.09.2018, prin 

Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 45/12.02.2019 și prin Hotărârea Consiliului 

Local Sector 6 nr. 53/09.03.2022. 

 

 

 

PRIMAR, 

  Ciprian Ciucu 

 



 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor economici și a Devizului General 
pentru construire spaţii destinate activităţilor școală după școală (after-school) 

 în incinta Școlii gimnaziale nr.193 din Sectorul 6 al Municipiului București 
 

     
Eficientizarea consumului de energie, reabilitarea, renovarea unităţilor de învăţământ, 

îmbunătăţirea continuă a condiţiilor necesare desfăşurării procesului de învăţământ sunt 
principalele priorităţi ale autorităţii locale a Sectorului 6. Acestor priorităţi li se adaugă 
obiectivul de a construi unităţi noi de învăţământ secundar şi primar ce pot oferi condiţii 
optime de învăţământ, dezvoltare şi integrare într-un mediu adecvat pentru cât mai mulţi 
copii. 
Construcţia acestor clădiri reprezintă un proiect pilot ambiţios asumat de Sectorul 6 al 
Municipiului București, în contextul în care aceste unităţi vor fi clădiri cu un consum de energie 
aproape de zero (NZEB – nearly zero energy buildings).  
 

În cadrul procedurii de atribuire a Contractului de achiziţie publică pentru “Servicii de 
elaborare Proiect Tehnic de Executie, Detalii de Executie, Caiete de Sarcini, asistenţă tehnică 
din partea Proiectantului și execuţie lucrări in cadrul “Programului de Eficienta Energetica a 
Cladirilor Publice din Sector 6 ” pentru obiectivele de investiţii: LOT 1 - „CONSTRUIRE AFTER 
SCHOOL IN INCINTA SCOLII NR.193”, s-a constatat că propunerea financiară depusă de către 
operatorul economic depășește valoarea estimată prevazută la nivelul documentaţiei de 
atribuire. A fost solicitată detalierea și argumentarea valorilor bugetare pe fiecare 
capitol/subcapitol și fundamentarea economică a depășirii valorii estimate totale cu 
1.534.466,6 lei, reprezentând un procent de 8%. 
În conformitate cu prevederile art. 215 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, coroborat cu prevederile 
art. 137. alin (2) din HG. Nr. 395/2016, solicităm disponibilizarea de fonduri suplimentare 
necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică pentru următoarele motive: 

- Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiţie au fost actualizaţi și 
aprobaţi în luna februarie 2022, data depunerii ofertelor fiind 28.04.2022. Astfel cum 
reiese din analiza bazelor de date INSSE, considerate date de referinţă pentru evoluţia 
preţurilor, se constată o creștere în luna aprilie 2022 de 11,40% - categoria construcţii 
noi, 16,10% - categoria total cost materiale și pentru luna martie 2022 de 10% - 
categoria construcţii noi, 21,10% - categoria total cost materiale. Se constată că 
depășirea cu 8% a valorii estimate se reflectă în creșterea costurilor pe baza cărora s-a 
fundamentat preţul contractului, inclusiv în ceea ce privește activităţile legate de 

DIRECȚIA DE INVESTIȚII  

ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 
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organizarea de șantier (creșterea costurilor cu utilităţile, echiparea etc) și categoriile de 
servicii precum elaborarea documentaţiilor tehnice (ce reprezintă 1,6% din valoarea 
C+M, practică uzuală a cotelor de proiectare pentru construcţii civile noi fiind între 2-
4% din valoarea C+M) și activităţile de montaj, testare și punere în funcţiune 
echipamente tehnologice de complexitate ridicată.  

- În egală masură, valoarea modificării este mai mică decât pragurile valorice 
corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând un procent justificat de 
8% și nu aduce atingere caracterului general al contractului de achiziţie publică 

- Factorul fundamental pentru care este necesară disponibilizarea fondurilor 
suplimentare îl reprezintă contextul economic actual ca efect al unor evenimente 
imprevizbile intervenite, dintre care enumerăm cu titlu de exemplu: creșterea preţului 
pe pieţele de energie și gaze naturale, combustibilului, transporturilor de mărfuri la 
nivel internaţional, cu impact direct în producţia și distribuţia tuturor produselor 
utilizate în construcţii. Majorarea preţului materiilor prime, a materialelor de 
construcţii, astfel cum reiese și din analiza indicatorilor INSSE, a echipamentelor, 
dotărilor, utilajelor, energiei, precum și perturbarile majore înregistrate în lanţurile de 
aprovizionare, în contextual crizei mondiale în domeniu sunt cauze care nu au putut fi 
luate în considerare la momentul stabilirii valorii estimate a lucrarilor, devenind astfel 
justificată recuantificarea acestora în capitolele/subcapitolele care au făcut obiectul 
depașirii valorilor estimate ( cap. 1.3, 4.1, 4.3, 4.2, 5.1, 3.5.6). 

 
     În aceste condiţii, valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei este de 
20,897,530.15 lei (fără TVA), respectiv 24,790,359.43 lei (inclusiv TVA), din care construcţii-
montaj (C+M) – 15,502,831.00 lei (fără TVA), respectiv 18,448,368.89 lei (inclusiv TVA). 

 

      Având în vedere cele expuse anterior, solicităm Consiliului Local al Sectorului 6 aprobarea 

proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor economici și a Devizului General 

pentru construire spaţii destinate activităţilor școală după școală (after-school) în incinta Școlii 

gimnaziale nr.193 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobaţi prin Hotărârea Consiliului 

Local Sector 6 nr. 84/08.05.2018 și actualizaţi prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 

223/27.09.2018, prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 45/12.02.2019 și prin Hotărârea 

Consiliului Local Sector 6 nr. 53/09.03.2022. 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

MARIUS MARIN PETRESCU     


