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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo--eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennțții  oobbiieeccttiivvuulluuii  ddee  iinnvveessttiițțiiii  

””EEffiicciieennttiizzaarree  eenneerrggeettiiccăă  ppeennttrruu  ccrreeșștteerreeaa  ppeerrffoorrmmaannțțeeii  eenneerrggeettiiccee    
llaa  LLiicceeuull  TTeeoorreettiicc  JJeeaann  MMoonnnneett””  

  
  
  

            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; 

Ținând seama de 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; 

Având în vedere prevederile art. 44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 
                CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții  
”Eficientizare energetică pentru creșterea performanței  energetice la Liceul Teoretic Jean 
Monnet”,  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 Învâţământ Preuniversitar şi 
Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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                                         Anexa nr. 1 

  la Hotărârea de Consiliu Local 
                nr. 20/28.02.2013 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

           Ion Brad 
 

 
 
 
 
 

IINNDDIICCAATTOORRII  TTEEHHNNIICCOO--EECCOONNOOMMIICCII  
aaffeerreennțții    oobbiieeccttiivvuulluuii  ddee  iinnvveessttiițțiiii  ””EEffiicciieennttiizzaarree  eenneerrggeettiiccăă  ppeennttrruu  ccrreeșștteerreeaa  

ppeerrffoorrmmaannțțeeii  eenneerrggeettiiccee  llaa  LLiicceeuull  TTeeoorreettiicc  ““JJeeaann  MMoonnnneett””  
 
 
 
 

VVAALLOOAARREEAA  IINNVVEESSTTIIŢŢIIEEII::  
 
 Valoarea totală a investiţiei pentru obiectivul de investiții ”Eficientizare energetică 
pentru creșterea performanței  energetice la Liceul Teoretic Jean Monnet”,, conform 
Studiului de Fezabilitate realizat este după cum urmează: 
  

Valoarea totală a investiţiei, în lei: 
 5.530 mii lei 

 din care C+M este de  3.726 mii lei 
         
 

Valoarea totală a investiţiei, în Euro: 
                1.220,29  mii  Euro, 

 din care C+M este de    822,21 mii  Euro, 
 
unde 1 Euro=4,5317  lei la data de: 12.12.2012 (data întocmirii Studiului de 

Fezabilitate). 
 
 
 
DDUURRAATTAA  DDEE  RREEAALLIIZZAARREE::  
 
Durata estimată pentru realizarea lucrărilor este de 5 luni calendaristice. 
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