
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                              
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 
 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  aaccttuuaalliizzăărriiii  iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo--eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennțții  oobbiieeccttiivveelloorr  ddee  iinnvveessttiițțiiii  

””EExxttiinnddeerree  8800  ddee  llooccuurrii  şşii  mmaannssaarrddaarree  ccoorrpp  ccllăăddiirree  eexxiisstteenntt  llaa  GGrrăăddiinniiţţaa  ddee  ccooppiiii  nnrr..  116622;;    
RReeaabbiilliittaarree  iinntteerriiooaarrăă  șșii  mmaannssaarrddaarree  llaa  GGrrăăddiinniițțaa  ddee  CCooppiiii  228855  SSff..  CCoonnssttaannttiinn;;    

MMaannssaarrddaarree  ccoorrpp  ccllăăddiirree  eexxiisstteenntt  llaa  ȘȘccooaallaa  GGiimmnnaazziiaallăă  nnrr..  116622;;  RReeaalliizzaarree  ccaannttiinnăă  şşii  ssaallăă  ddee  mmeessee  
llaa  ȘȘccooaallaa  GGiimmnnaazziiaallăă  nnrr..  117755;;  CCoonnssttrruuiirree  ccaannttiinnăă,,  bbuuccăăttăărriiee  şşii  ssaallăă  ddee  ffeessttiivviittăăţţii  llaa    

LLiicceeuull  TTeeoorreettiicc  CCoonnssttaannttiinn  BBrrâânnccoovveeaannuu””,,  uunniittăăţţii  aaffllaattee  îînn  aaddmmiinniissttrraarreeaa    
AAddmmiinniissttrraațțiieeii  UUnniittăățțiilloorr  ddee  ÎÎnnvvăățțăămmâânntt  PPrreeuunniivveerrssiittaarr  șșii  UUnniittăățțiilloorr  SSaanniittaarree  PPuubblliiccee  SSeeccttoorr  11  

  
  

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi 
Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 
Unităţilor Sanitare Publice Sector 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, alin.(4)  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.104/24.03.2000 
privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Grădiniţa de 
copii nr.162” din cadrul Programului de modernizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din  
sectorul 1; 

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.108/24.03.2009 privind  
aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Grădiniţa de copii 
nr.285 – Locaţia 2” din cadrul Programului de modernizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
din  sectorul 1; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  
nr.124/24.03.2009 privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenţi obiectivului de 
investiţii “Şcoala cu clasele I-VIII nr.162” din cadrul Programului de modernizare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar din  sectorul 1; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.127/24.03.2009 
privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii Şcoala cu 
clasele I-VIII nr.175“” din cadrul Programului de modernizare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar din  sectorul 1; 

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.109/24.03.2009 privind  
aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii Liceul Teoretic 
„Constantin Brâncoveanu” din cadrul Programului de modernizare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar din  sectorul 1; 

În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81 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 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor  de 
investiții menționate în Anexa 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 Învâţământ Preuniversitar şi 
Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Direcția Management Economic, Direcția Investiții  şi 
Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.      
     
 
 
 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
     Ion Brad 
                                                                                                          SECRETAR 
                                                                                     Remus Alexandru Moldoveanu 
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                                                                    Anexa nr. 1 
     la Hotărârea de Consiliu Local 
              nr. 252/07.12.2012 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

           Ion Brad 
 
 
 

IINNDDIICCAATTOORRII  TTEEHHNNIICCOO--EECCOONNOOMMIICCII  AACCTTUUAALLIIZZAAŢŢII  
  

aaffeerreennțții    oobbiieeccttiivveelloorr  ddee  iinnvveessttiițțiiii  ””  EExxttiinnddeerree  8800  ddee  llooccuurrii  şşii  mmaannssaarrddaarree  ccoorrpp  ccllăăddiirree  eexxiisstteenntt  llaa  
GGrrăăddiinniiţţaa  ddee  ccooppiiii  nnrr..  116622;;  RReeaabbiilliittaarree  iinntteerriiooaarrăă  șșii  mmaannssaarrddaarree  llaa  GGrrăăddiinniittaa  ddee  ccooppiiii  nnrr..228855  SSff..  
CCoonnssttaannttiinn;;  MMaannssaarrddaarree  ccoorrpp  ccllăăddiirree  eexxiisstteenntt  llaa  ŞŞccooaallaa  ggiimmnnaazziiaallăă  nnrr..  116622;;  RReeaalliizzaarree  ccaannttiinnăă  şşii  
ssaallăă  ddee  mmeessee  llaa  ŞŞccooaallaa  ggiimmnnaazziiaallăă  nnrr..  117755;;  CCoonnssttrruuiirree  ccaannttiinnăă,,  bbuuccăăttăărriiee  şşii  ssaallăă  ddee  ffeessttiivviittăăţţii  llaa  

LLiicceeuull  TTeeoorreettiicc  CCoonnssttaannttiinn  BBrrâânnccoovveeaannuu””,,  uunniittăăţţii  aaffllaattee  îînn  aaddmmiinniissttrraarreeaa    AAddmmiinniissttrraațțiieeii  
UUnniittăățțiilloorr  ddee  ÎÎnnvvăățțăămmâânntt  PPrreeuunniivveerrssiittaarr  șșii  UUnniittăățțiilloorr  SSaanniittaarree  PPuubblliiccee  SSeeccttoorr  11  

  
 

Valori investiții conform Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 nr.104/24.03.2009, 
nr.108/24.03.2009, nr.124/24.03.2009, nr.127/24.03.2009 și nr.109/24.03.2009 (anterioare) și 
valori actualizate 
 

""EExxttiinnddeerree  8800  
ddee  llooccuurrii  şşii  
mmaannssaarrddaarree  
ccoorrpp  ccllăăddiirree  
eexxiisstteenntt  llaa  

GGrrăăddiinniiţţaa  ddee  
CCooppiiii  nnrr..  116622""  

Valoare totală, 
conform Hotărârii 
Consiliului Local 

al Sectorului 1 
nr.104/24.03.2009 

(mii lei) 

7.736,532 

Valoare 
totală 

actualizat
ă (mii lei) 

9.167,017 

Valoare 
totală 

actualizată 
(mii euro) 

2.021,036 

din care C+M (mii 
lei) 5.132,063 

din care 
C+M (mii 

lei) 
6.080,981 

din care 
C+M (mii 

euro) 
1.340,663 

""RReeaabbiilliittaarree  
iinntteerriiooaarrăă  șșii  

mmaannssaarrddaarree  llaa  
GGrrăăddiinniițțaa  ddee  
CCooppiiii  nnrr..228855  

SSff..  
CCoonnssttaannttiinn""  

Valoare totală, 
conform Hotărârii 
Consiliului Local 

al Sectorului 1 
nr.108/24.03.2009 

(mii lei) 

2.059,128 

Valoare 
totală 

actualizat
ă (mii lei) 

2.439,861 

Valoare 
totală 

actualizată 
(mii euro) 

537,912 

din care C+M (mii 
lei) 1.145,66 

din care 
C+M (mii 

lei) 
1.357,493 

din care 
C+M (mii 

euro) 
299,284 

""MMaannssaarrddaarree  
ccoorrpp  ccllăăddiirree  
eexxiisstteenntt  llaa  

ŞŞccooaallaa  
GGiimmnnaazziiaallăă  nnrr..  

116622""  

Valoare totală, 
conform Hotărârii 
Consiliului Local 
al Sectorului 1 nr. 
124/24.03.2009 

(mii lei) 

3.073,758 

Valoare 
totală 

actualizat
ă (mii lei) 

3.642,096 

Valoare 
totală 

actualizată 
(mii euro) 

802,967 

din care C+M (mii 
lei) 2.040,49 

din care 
C+M (mii 

lei) 
2.417,777 

din care 
C+M (mii 

euro) 
533,043 



""RReeaalliizzaarree  
ccaannttiinnăă  şşii  ssaallăă  

ddee  mmeessee  llaa  
ŞŞccooaallaa  

GGiimmnnaazziiaallăă  nnrr..  
117755""  

Valoare totală, 
conform Hotărârii 
Consiliului Local 
al Sectorului 1 nr. 
127/24.03.2009 

(mii lei) 

5.660,317 

Valoare 
totală 

actualizat
ă (mii lei) 

6.706,910 

Valoare 
totală 

actualizată 
(mii euro) 

1.478,661 

din care C+M (mii 
lei) 4.537,569 

din care 
C+M (mii 

lei) 
5.376,566 

din care 
C+M (mii 

euro) 
1.185,362 

""CCoonnssttrruuiirree  
ccaannttiinnăă,,  

bbuuccăăttăărriiee  şşii  
ssaallăă  ddee  

ffeessttiivviittăăţţii  llaa  
LLiicceeuull  TTeeoorreettiicc  

CCoonnssttaannttiinn  
BBrrâânnccoovveeaannuu""  

Valoare totală, 
conform Hotărârii 
Consiliului Local 
al Sectorului 1  nr. 

109/24.03.2009 
(mii lei) 

9.950,257 

Valoare 
totală 

actualizat
ă (mii lei) 

11.790,060 

Valoare 
totală 

actualizată 
(mii euro) 

2.599,334 

din care C+M (mii 
lei) 7.742,436 

din care 
C+M (mii 

lei) 
9.174,012 

din care 
C+M (mii 

euro) 
2..022,579 

  
, unde 1 Euro=4,5358  lei la data de: 31.10.2012 (data la care s-a aplicat indicele preț 

consum IPC TOTAL pentru actualizarea valorilor). 
  
DDUURRAATTEELLEE  DDEE  RREEAALLIIZZAARREE  
 
Duratele estimate de realizare a investiţiilor rămân neschimbate faţă de cele aprobate prin 
hotărârile  anterioare ale Consiliului Local al Sectorului 1, astfel: 
 

"Extindere 80 de locuri şi mansardare corp 
clădire existent la Grădiniţa de Copii nr. 162" 

Durata de realizare a 
investitiei conform 

Hotărârii Consiliului 
Local al Sectorului 1 nr. 

104/24.03.2009 

12 luni 
calendaristice 

"Reabilitare interioară și mansardare la 
Grădinița de Copii nr.285 Sf. Constantin" 

Durata de realizare a 
investitiei conform 

Hotărârii Consiliului 
Local al Sectorului 1  nr. 

108/24.03.2009 

5 luni 
calendaristice 

"Mansardare corp clădire existent la Şcoala 
Gimnazială nr. 162" 

Durata de realizare a 
investitiei conform 

Hotărârii Consiliului 
Local al Sectorului 1 nr. 

124/24.03.2009 

4 luni 
calendaristice 

"Realizare cantină şi sală de mese la Şcoala 
Gimnazială nr. 175" 

Durata de realizare a 
investitiei conform 

Hotărârii Consiliului 
Local al Sectorului 1  nr. 

127/24.03.2009 

12 luni 
calendaristice 

"Construire cantină, bucătărie şi sală de 
festivităţi la Liceul Teoretic Constantin 

Brâncoveanu" 

Durata de realizare a 
investitiei conform 

Hotărârii Consiliului 
Local al Sectorului 1  nr. 

109/24.03.2009 

12 luni 
calendaristice 
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