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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

 
 

HOT RÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 
 ”Reparații curente, reabilitarea instalațiilor sanitare și stins incendiu la unitățile de 

învățământ preuniversitar aflate în administrarea  Administraţiei Unităţilor de  
” Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice  Sector 1

 

 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al Municipiului 
Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de 
Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit prevederilor  art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare adresa Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 
Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 nr.5218/22.10.2015, înregistrată la Sectorul 1 al 
Municipiului Bucureşti sub nr.32010/22.10.2015;  

În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(2), lit.i), teza a II-a şi art.115, alin.(1), 
lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

 

HOT R ŞTE: 
 

 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ce 
presupune ” Reparații curente,  reabilitarea instalațiilor sanitare și stins incendiu la unitățile de 
învățământ preuniversitar aflate în administrarea  Administraţiei Unităţilor de Învăţământ 
Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice  Sector 1”,  conform Anexei nr.1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri 
legal constituite cu această destinaţie. 

 



 Art.3. Primarul sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 
Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.      
 
 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 
din data de 22.10.2015. 
 
 
 
 PREŞEDINTEăDEăŞEDIN ,                        CONTRASEMNEAZ , 
             AdrianăT n sescu       

                                                                                                         SECRETAR 

                                                                                     Remus Alexandru Moldoveanu 
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                                                      Anexa nr. 1 

     laăHot râreaădeăConsiliu Local 

              nr. 184/22.10.2015 

      PREŞEDINTEăDEăŞEDIN , 
   AdrianăT n sescu 

 

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

 

aferenți  obiectivului de investiții ” Reparații curente,  reabilitarea instalațiilor sanitare și 
stins incendiu la unitățile de învățământ preuniversitar aflate în administrarea  

Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice 

”Sector 1  

 
 
VALOAREA  INVESTI IEI: 
 

 Valoarea totală a investiţiei pentru Reparații curente, reabilitarea instalațiilor 

sanitare și stins incendiu la unitățile de învățământ preuniversitar aflate în administrarea  

Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice 

Sector 1”, conform Studiului de Fezabilitate realizat este după cum urmează: 
  

Valoareaătotal ăaăinvesti iei (inclusiv TVA), în lei: 

Gr dinițe:  291,138 mii lei/unitate înv. x 48 unit ți = 13.974,624 mii lei  

Şcoli:   244,958 mii lei/unitate înv. x 32 unit țiă=   7.838,656 mii lei 

Colegiiăşi licee  313,055 mii lei/unitate înv. x 27 unit țiă=    8452,485 mii lei 

 

Dinăcareăvaloareaătotal ăC+M:ă(inclusivăTVA),ăînăLei:  

Gr dinițe:  188,504ămiiălei/unitateăînv.ăxă48ăunit țiăţă9.048,192 mii lei  

Școli:   142,323 mii lei/unitate înv. xă32ăunit țiăţă4.554,336 mii lei 

Colegiiăşi licee  209,255 mii lei/unitate înv. xă27ăunit țiăţă5.649,885 mii lei 

 

 

Valoareaătotal ăaăinvesti iei (inclusiv TVA), în Lei = 30.265,765  mii lei 

Din care valoareaătotal  C+M: (inclusiv TVA), în Lei  = 19.252,413   mii lei 

 

Valoareaătotal ăaăinvesti ieiă(inclusivăTVA),ăînăEuro:ăăă   = 6.893,153  mii Euro 

Din care valoareaătotal ăC+M (inclusiv TVA), în Euro:  = 4.384,816  mii Euro, 

   

 

unde 1 Euro=4,3907  lei, la data de: 30.07.2013  (data întocmirii Studiului de 
Fezabilitate). 
 
DURATA DE REALIZARE 
 

Durata estimată pentru realizarea lucrărilor este de 2-3 luni/unitate de învățământ. 
 


	MUNICIPIUL BUCUREŞTI
	HOTĂRÂRE

