ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
ORAŞUL BUFTEA
CONSILIUL LOCAL
Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238
rimariabuftea.ro, Web: www. nrim!!ll·r•
E-mail:

HOTĂRÂREA NR.130
Din 07 noiembrie 2016
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico - economice
pentru obiectivul de investiţii Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale - Lotul 2

Consiliul local al oraşului Buftea,
Având în vedere:
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate al Serviciului Achiziţii Publice, Investiţii, Informatică, Proiecte cu
Finanţare Internaţională din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Buftea.
În conformitate cu:
Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului - cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de
inverventii;
'
• Prevederile
art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
• Prevederile Ghidului Solicitantului - Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul
Programului Operaţional Regional 2014-2020", aprobat prin Ordinul nr. 1021/4.11.2015,
cu modificările şi completările ulterioare;
• Prevederile Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul
apelului de proiecte POR//2016/3/3.1/A/1, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1,
Operaţiunea A, aprobat prin Ordinul nr. 333/15.03.2016, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Prevederile art. 36 alin. (1 ), alin. (2) lit. b), coroborate cu prevederile alin.(4) lit. d) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

•

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale - Lotul 2 11 , care cuprinde un număr de 9
blocuri, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.
11

Art. 2. Se aprobă documentaţiile tehnico - economice (faza DALI) pentru obiectivul de
11
11
investiţii Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale - Lotul 2 , care cuprinde un număr de
9 blocuri, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

1

se

Art. 3. Cu punerea în aplicare şi aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
Primarul oraşului Buftea prin serviciile de specialitate.

hotărâri

împuterniceşte

Art. 4. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, serviciilor de
specialitate în vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov.
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Anexa nr. 1 la Hot~1rârea Consliului local nr6o/t.4'/~privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici şi a documentaţiilor tehnico - economice pentru obiectivul de investiţii
Efidentizarea energetică a clădirilor rezidenţial 1 :3 - Lotul 2

DENUMIRE
COMPONENTĂ

EFICIENTIZAREA ENIERGETICĂ A ClĂDIRILOFi. REZIDENŢIALE - Bloc 9, scara
A+B, Aleea Tineretu lui, nr. 10, Buftea, jud. Ilfov

În conformitate cu soluţiile şi
expertiză tehnică şi

propuse în Raportul de

'ln Raportul de audit en1:!rgetic, precum şi cu cerinţele

"Programului Opera1;ional Regional 2014-20:W, Axa
tranziţiei către

o economie cu emisii

investiţii

3.1.- Sprijinirea

energiei

şi

a

utilizării

eficienţei

scăzute

prioritară

3: Sprijinirea

de carbon, Prioritatea de

energetice, a

gestionării intelig;~nte

a

energiei din resurse regenerabile în infrastructurile

publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectDrul locuinţelor Operaţiunea A
- Clădiri rezidenţiali'?", AP. nr. POR/2016/3/3.1/A/1, lucrările propuse în
proiectul de reabilitare a blocului de
Mă5.uri

L
A.Lucrări

B.Alte

de

locuinţe

sunt

următoarele:

a eficienl;ei energetice;

de reabilitwre termică a

activităţi

suplimentare
Mă5.uri

li.

conexe care contribuie la realizarea obiectivelor

stabilite prin program;
DESCRIEREA SUMAR~1.
A

INVESTIŢIEI

Odată

conexe care

cu lu::rările de reabilitare termică, se vor efectua şi lucrări

să

contrribuie la eficientizarea

energetică

a clădirii (înlc,cuirea

corpurilor de iluminat actuale cu corpuri de iluminat LED, cu consum
scăzut

de energie

reparaţii şi

~,i durată

igienizare a casei

De

asemenea,

persoanelor cu

Tâmplăria

ventilare cu

viaţă

net

~;uperioară)

adaptar 1 :~a

lucrări

de

clădirii

a,ccesul

se vor realiza rampe de acces (cu balus.trade)

dizabilităţi,

acestea neexistând în momentul de

logiilor/ balcoanelor va fi

jaiuzel1 1 ~

precum

scării.

pentru

dizabilităţi,

pentru persoanele cu

de

prevazută

faţă.

cu grile

de

reglabile. Ferestrele camerelor vor fi prevăz1.Jte cu

grile higroregiabile.
La nivelul terasei vor fi
băilor fără

dotate

şi

ferestre. Ghenele de

cu ventilatoare de

grile murale higroreglabile.

•1entilatoare pentru coloanele
ventilaţie

extracţie. Băile

ale

băilor fără

ferestre vor fi

cu ferestre vor fi

prevăzute

cu

1.1. valoarea totală (investiţie), inclusiv TVA (1euro=4,4300
861.338,94 lei, din care:
(C+M) = '736.705,56 lei
1.2. eşalonarea investiţiei (C+M fără TV/\): 613.921,30 lei
C+M (lei, fără TVA)
·-

INDICATORI TEHNICO"
ECONOMICI

Anul 1

613.921,30

Anul 2

o

1.3. durata de realizare: 3 luni - 60 zile lucrătoare
1.4. capacităţi

unităţi

fizice şi

Ac= 314,94 mp, Ad

1.574,70 mp

DENUMIRE
COMPONENTĂ

EFICIENTIZAREA ENIERGETICĂ A CLĂDIRILOFi. REZIDENŢIALE - Bloc 1•i,
scara A+B, Aleea Plopilor, nr. 3, Buftea, jud .. Ilfov

În conformitate cu soluţiile şi recomandiÎrile propuse în Raportul de
expertiză tehnică şi

·111 Raportul de audit en1:?rgetic, precum

şi

cu

cerinţele

"Programului Opera1;ionai Regional 2014-20W, Axa prioritară 3: Sprijinirea
tranziţiei către
investiţii

o economie cu emisii

scăzute

de carbon, Prioritatea de

3.1.- Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligi:nte a

energiei şi a utilizării energiei din resurse r·egenerabile în infrastructurile
publice, inclusiv în

clădirile

publice

şi

în sect:Jrul

locuinţelor Operaţiunea

A

- Clădiri rezidenţiale", AP. nr. POR/2016/3/3.1/A/1, lucrările propuse în
DESCRIEREA SUMA~i.
A

INVESTIŢIEI

proiectul de reabilitare a blocului de locuinţe sunt următoarele:
I.
A.lucrări

de reabilitrnre termică a anvelopei;

B.Alte activităţi suplimentare
Mă:.uri

li.

conexe care contribuie la realizarea obiectivelor

stabilite prin program;
Odată

conexe care

să

cu lu::rările de reabilitare
contribuie la eficientizarea

se vor efectua şi lucrări
emergetică

a

clădirii

(înlcic:uirea

corpurilor de iluminat actuale cu corpuri de iluminat LED, cu
scăzut

de energie ~.i durată de viaţă net superioară) precum

reparaţii şi

igienizare a casei

De

asemenea,

scării.
adaptar·:~a

pentru

clădirii

pentru

persoanelor cu dizabilităţi, se vor realiza rampe de acces (cu
pentru persoanele cu

dizabilităţi,

acestea neexistând în momentul

Se vor monta balustrade de
Tâmplăria

protecţie

la nivelul terasei.

logiilor/ balcoanelor v<1 fi prevazută cu

ventilare cu jaluzele reglabile. Ferestrele camerelor vor fi
grile higroreglabile.
la nivelul tei-asei vor fi
băilor fără

prevăzute

11entilatoare pentru

ferestre. Ghenele de ventilaţie ale băilor fără ferestre

dotate şi cu ventilatoare de extracţie. Băile cu ferestre vor fi
grile murale higroreglabile.

1.1. valoarea totală

(investiţie),

inclusiv TVA (1euro=4,4300

922.530,70 lei, din care:
(C+M) = '789.506,83 lei

1.2. eşalonarea investiţiei (C+M fără

657.922,36 lei

C+M (lei, fără TVA)

INDICATORI TEHNICO·
ECONOMICI

--

Anull

657.922,36

--

Anul 2

o

·-

1.3. durata de realizare: 3 luni - 60 zile Iucrătoare
1.4.

capacităţi

(în unitati fizice

şi

\1:::111r·w1r·t:>

Ac = 405,91 mp.

2.435,46mp

DENUMIRE
COMPONENTĂ

EFICIENTIZAREA
scara

'-Uo\1.11n11..vri.

HEZIDENŢIAlE

Aleea Co1nstructorului nr. 5,

- Bloc

jud. Ilfov

În conformitate cu soluţiile şi recomandiiirile propuse în

DESCRIEREA SUMARA
A

INVESTIŢIEI

expertiză tehnică şi

·1n Raportul de audit

ern~rgetic,

"Programului Operal;ional Regional 2014-202.0, Axa
tranziţiei către

o economie cu emisii

scăzute

precum şi cu
prioritară

de carbon,

3:

1Jr• 1·„·1t·:>1·•=•:>

--------

·~-------·-

investiţii

3.1.- Sprijinirea

energiei

şi

a

utilizării

eficienţei

·-

energetice, a

gestionării

·-

intelig::nte a

energiei din resurse regenerabile în infrastructurile

publice, inclusiv în cliidirile publice şi în sect:Jrul locuinţelor Operaţiunea A
- Clădiri rezidenţiale", AP. nr. POR/2016/3/3.1/A/1, lucrările propuse în
proiectul de reabilitam a blocului de locuinţe sunt următoarele:
Măsuri

I.
A.lucrări

de creştere a eficien!;1::i energetice;

de reabilit<:ll'e termică a anvelopei;

b.Alte activităţi supl mentare
Mă~.uri

li.

conexe care contribuie la realizarea obiectivelor

stabilite prin program;
Odată

cu lu::rările de reabilitare termică, se vor efectua şi lucrări

conexe care să contribuie la eficientizarea E!nergetică a clădirii (înlocuirea
corpurilor de iluminat actuale cu corpuri de iluminat
scăzut

cu consum

de energie ;.i durată de viaţă net superioară) precum lucr~iri de

reparaţii şi

igienizam a casei

De

asemenea,

scării.

pentru

adaptar·:~a

clădirii

pentru

;;,ccesul

persoanelor cu dizabilităţi, se vor realiza rampe de acces (cu balu~;trade)
pentru persoanele cu dizabilităţi, acestea neexistând în momentul de faţă.
Se vor monta balustrade de protecţi'e' la nivelul terasei.
Tâmplaria logiilor/ balcoanelor va fi prevazută cu grile

de

ventilare cu jaluzele reglabile. Ferestrele camerelor vor fi prevăzute cu
grile higroreglabi!e.
La nivelul terasei vor fi
băilor fără

dotate

şi

prevăzute

11entilatoare pentru coloanele

ferestre. Ghenele de ventilaţie ale băilor fără ferestre vor fi

cu ventilatoare de

extracţie.

Baile cu ferestre vor fi

prevăzute

grile murale higroreglabile.

·--------------------·-

1.1. valoarea totală

(investiţie),

·-·--------

inclusiv TVA (1euro=4,4300

1.146.694,91 lei, din care:
(C+M) = !M12.769,20 lei

INDICATORI TEHNICO„
ECONOMICI

fără

1.2.

C+M (lei, fără TVA)
Anull

818.974,33

Anul 2

o

lei

cu

1.3. durata de realizare: 3 luni - 60 zile

lucrătoare

1.4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice); Ac = 462,47 mp,
2.774,82 mp

DENUMIRE
COMPONENTĂ

EFICIENTIZAREA ENli~RGETICĂ A ClĂDIRILOFi~ REZIDENŢIALE - Bloc li:!,
scara A+B, Aleea Co1n1structorului nr. 7, Buft,e?a, jud. Ilfov
În conformitate cu - soluţiile şi recomand;;~~ile propuse în Rapori;~I de
expertiză tehnică şi

"Programului

tranziţiei către
investiţii

·111 Raportul de audit eni:?rgetic, precum

Operaţional

Regional 2014-20:W, Axa

şi

prioritară

cu

cerinţele

3: Spri.iinirea

o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de

3.1.- Sprijinirea

eficienţei

energetice, a gestionării intelig:mte a

energiei şi a utilizării energiei din resurse r•E!generabile în infrastructurile
publice, inclusiv în clildirile publice şi în sect:)rul locuinţelor Operaţiunea A
- Clădiri rezidenţiale", AP. nr.POR/2016/3/:tl/A/1, lucrările propuse în
proiectul de reabilitare a blocului de locuinţe sunt următoarele:
Măs.uri

I.
A.lucrări

B.Alte

A

energetice;

de reabilit<:we termică a anvelopei;

activităţi

suplimentare
Măs.uri

li.

DESCRIEREA SUMAlU1.

de creştere a

conexe care contribuie la realizarea obiectivelor

stabilite prin program;

INVESTIŢIEI

Odată

cu lu::rările de reabilitare termică, se vor efectua şi lucrări

conexe care să cont;ribuie la eficientizarea E!nergetică a clădirii (înlocuirea
corpurilor de iluminat actuale cu corpuri de iluminat LED, cu consum
scăzut

de energie ~i durată de viaţă net ~;uperioară) precum lucr~iri de

reparaţii şi

De

igienizare a casei scării.
asemenea,

pentru

adaptarna

clădirii

pentru

a.ccesul

persoanelor cu dizabilităţi, se vor realiza rampe de acces (cu balu~.trade)
pentru persoanele cu dizabilităţi, acestea neexistând în momentul de
Se vor monta balustrade de protecţie: la nivelul terasei.
Tâmplăria

logiilor/ balcoanelor v<1 fi prevazută cu

de

ventilare cu jaluzele reglabile. Ferestrele camerelor vor fi prevăz'.Jte cu
grile higroreglabile.
la nivelul terasei vor fi prevăzute ventilatoare pentru coloanele
·-

·-

băilor fără ferestre. Ghenele de ventilaţie ale băilor fără ferestre

dotate şi cu ventilatoare de extracţie. Băile cu ferestre vor fi
grile murale higroreglabile.
1.1. valoarea totală (investiţie), inclusiv TVA (1euro=4,4300
1.154.574,47 lei, dir care:
(C+M) = 9~:~1.585,27 lei
1.2. eşalonarea investiţiei (C+M fără TVA): 824.654,39 lei
C+M (lei, fără TVA)

INDICATORI TEHNICO„
ECONOMICI

·-

Anul 1

824.654,39
·-

Anul 2

o

1.3. durata de ri:!alizare: 3 luni - 60 zile

1.4. capacităţi (ln

unităţi

fizice

şi

lucrătoare

„..,,,...,..„.,.. Ac=

mp,Ad =

2.755,38 mp

DENUMIRE
COMPONENTA

EFICIENTIZAREA ENli~RGETICĂ A ClĂDIRILmi~ REZIDENŢIALE - Bloc
scara A+B, Aleea Coir1structorului nr. 1, Buft,eH:i, jud. Ilfov
În conformitate cu- soluţiile şi recomandilirile propuse în Rapori~ul de
expertiză tehnică şi

·111 Raportul de audit energetic, precum şi cu cerinţele

"Programului Opera!;ional Regional 2014-20:W, Axa prioritară 3: Sprijinirea
tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Priorita1:ea de
investiţii

DESCRIEREA SUMARtt
A INVESTIŢIEI

3.1.- Sprijhirea

eficienţei

energetice, a gestionării intelig:?nte a

energiei şi a utilizării energiei din resurse regenerabile în infrastructurile
publice, inclusiv în cliidirile publice şi în sectorul locuinţelor Operaţiunea A
- Clădiri rezidenţialc:r'', AP. nr. POR/2016/3/3.1/A/1, lucrările propuse în
proiectul de reabilitare a blocului de locuinţe sunt următoarele:

I.
A.lucrări

Măs.uri

de creştere a eficienl;ei energetice;

de reabilit<:1re termică a anvelopei;

-------- ·--------·--------- -------8.Alte

activităţi

suplimentare
Mă:.uri

li.

conexe care contribuie la realizarea obiectivelor

stabilite prin program;
Odată

conexe care

cu

să

lu::rările

de reabilitare

termică,

contribuie la eficientizarea

se vor efectua

E!nergetică

şi lucrări

a clădirii (înlc•cuirea

corpurilor de iluminat actuale cu corpuri de iluminat LED, cu consum
scăzut

de energie ş~ durată de viaţă net superioară) precum lucr~iri de

reparaţii şi

igienizam a casei

De

asemenea,

persoanelor cu

pentru

dizabilităţi,

pentru persoanele cu

scării.

adaptarna

pentru

zccesul

se vor realiza rampe de acces (cu balu:.trade)

dizabilităţi,

acestea neexistând în momentul

Se vor mont.a balustrade de
Tâmplăria

clădirii

protecţi'e~

d1~ faţă.

la nivelul terasei.

k1giilor/ balcoanelor v<1 fi prevazută cu

de

prevăwte

ventilare cu jaluzele reglabile. Ferestrele camerelor vor fi

cu

grile higroreglabile.
La nivelul terasei vor fi
băilor fără

dotate

şi

ferestre. Ghenele de

cu ventilatoare de

prevăzute
ventilaţie

extracţie. Băile

ventilatoare pentru coloanele
ale

băilor fără

ferestre vor fi

cu ferestre vor fi

prevăzute

grile murale higroreglabile.
- - - - - - - - -+--------·-

1.1. valoarea totală

(investiţie),

·-

inclusiv TVA (1euro=4,4300 lei)=

1.154.133,70 lei, dir care:
(C+M) = 989.17.7..,57 lei

!.2. eşalonarea

investiţiei

(C+M

fără

TVA): 824.310,47 lei

C+M (lei, fără TVA)

INDICATORI TEHNICO·
ECONOMICI

Anul 1

824.310,47

Anul2

o

1.3. durata de rnalizare: 3 luni - 60 zile li.1crătoare

1.4.

capacităţi

mp

unităţi

fizice

şi

valorice); Ac= 462,47 mp, Ad=

cu

DENUMIRE
COMPONENTĂ

EFICIENTIZAREA ENIÎ~RGETICĂ A CLĂDIRILmi~REZIDENŢIALE - Bloc 2!~i.•
scara A+B, Aleea Co1111structorului, nr. 2., Bufoea, jud. Ilfov
În conformitate cu- soluţiile şi recomandii1~·ile propuse în Rapori;ul de
expertiză tehnică şi

·111 Raportul de audit

en1:~rgetic,

precum

şi

cu

cerinţele

"Programului Operal;ional Regional 2014-20:W, Axa prioritară 3: Sprijinirea
tranziţiei către
investiţii

o economie cu emisii scăzute de carbon, Priorita1:ea de

3.1.- Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării intelig:~nte a

energiei şi a utilizării energiei din resurse regenerabile în infrastructurile
publice, inclusiv în cliidirile publice şi în sectDrul locuinţelor Operaţiunea A
- Clădiri rezidenţialj'r°', AP. nr. POR/2016/3/3.1/A/1, lucrările propuse în
proiectul de reabilitare a blocului de locuinţe sunt următoarele:
Mă~.uri de creştere a eficienl;•:!i energetice;

I.
A.lucrări

de reabilitare termică a anvelopei;
imentare

B.Alte

Măs.uri

li.

conexe care contribuie la realizarea obiectivelor

stabilite prin program;

DESCRIEREA SUMAfUt.
A INVESTIŢIEI

Odată cu lu::rările de reabilitare termică, se vor efectua şi lucrări

conexe care să contribuie la eficientizarea e:nergetică a clădirii (înlocuirea
corpurilor de iluminat actuale cu corpuri de iluminat
scaăut

cu consum

de energie şi durată de viaţă net superioară) precum lucdiri de

reparaţii şi

igienizare a casei

De

asemenea,

scării.

pentru

clădirii

adaptama

pentru

<H:cesul

persoanelor cu dizabilităţi, se vor realiza rampe de acces (cu balu~;trade)
pentru persoanele cu dizabilităţi, acestea neexistând în momentul de faţă.
Se vor mont.a balustrade de

protecţi<e!

Tâmplăria logiilor/ balcoanelor v<1

la nivelul terasei.

fi

prevazută cu gril1'~

ventilare cu jaluzele reglabile. Ferestrele camerelor vor fi

de
cu

grile higroreglabile.
la nivelul terasei vor fi prevăzute ventilatoare pentru coloanele
băilor fără

ferestre. Ghenele de

ale băilor fără ferestre vor fi

dotate şi cu ventilatoare de extracţie. Băile cu ferestre vor fi prevăzute cu
grile murale higroreglabile.

- - - - - - - - -+--------·1.1. valoarea totală
INDICATORI TEHNICO„
ECONOMICI

1.092.140,24

(investiţie),

dir care:

-----------

inclusiv TVA (1euro=4,4300

(C+M) = 9::15.733,00 lei
1.2. eşalonarea investiţiei (C+M fără TVi\): 779.777,50 lei
C+M (lei, fără TVA)
Anul 1

779.777,50

Anul 2

o

1.3. durata de realizare: 3 luni - 60 zile lucrătoare
capacităţi

1.4.

unităţi

fizice

şi

Ac = 468 mp, Ad =

mp

DENUMIRE
COMPONENTĂ

EFICIENTIZAREA ENH~RGETICĂ A ClĂDIRILOFI~ REZIDENŢIALE - Bloc
scara A+B, Aleea Câmpului nr. 1, Buftea, jud. Ilfov
În conformitate cu·- soluţiile şi recomandi~l~ile propuse în Rapori;ul de
expertiză tehnică şi ·111

Raportul de audit en·:~rgetic, precum şi cu cerinţele

"Programului Operal;ional Regional 2014-20W, Axa prioritară 3: Sprijinirea
tranziţiei către o economie cu emisii scăwte de carbon, Prioritai:ea de
investiţii

3.1.- Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării intelig:~nte a

energiei şi a utilizării energiei din resurse r·E!generabile în infrastructurile
publice, inclusiv în cl~idirile publice şi în sectDrul locuinţelor Operaţiunea A
- Clădiri rezidenţiale", AP. nr. POR/2016/3/3.1/A/l, lucrările propuse în
proiectul de reabilitare a blocului de locuinţt'! sunt următoarele:

DESCRIEREA SUMARt1.
A INVESTIŢIEI

I.

Măsuri

A.Lucrări

de reabilitc:we

B.Alte

activităţi

li.

de creştere a eficienl;ei energetice;
termică

a anvelopei;

suplimentare
Măs.uri

conexe care contribuie la realizarea obiectivelor

stabilite prin program;
Odată cu lu::rările de reabilitare

se vor efectua şi lucrări

conexe care să contribuie la eficientizarea emergetică a clădirii (înlocuirea
corpurilor de iluminat actuale cu

de iluminat

cu consum

scăzut de energie ~i durată de viaţă net superioară} precum lucr~iri de
reparaţii şi

De

igienizam a casei
asemenea,

scării.

pentru

adaptarna

clădirii

pentru

N:cesul

--------

--,---------···persoanelor cu dizabilităţi, se vor realiza rampe de acces (cu balu5.trade)

pentru persoanele cu

dizabilităţi,

acestea neexistând în momentul de

Se vor mont.a balustrade de
Tâmplăria

protecţie

faţă.

la nivelul terasei.

logiilor/ balcoanelor va fi prevăzută cu grile
prevăz 1 .Jte

ventilare cu jaiuzel«:! reglabile. Ferestrele camerelor vor fi

de
cu

grile higroreglabile.
prevăzute

la nivelul terasei vor fi
băilor fără

ferestre. Ghenele de

ventilaţie

11entilatoare pentru coloanele
ale

băilor fără

ferestre vor fi

dotate şi cu ventilatoare de extracţie. Băile cu ferestre vor fi prevăzute cu
grile murale higroreglabile.
· - - - - - - - - ·-+--------·1.1. valoarea totală (investiţie},

·----------

inclusiv TVA (1euro=4,4300 lei;:=

1.094.889,20 lei, dir care:

= 9 :18.194,57 lei
781.828,81 lei
C+M (lei, fără

INDICATORI TEHNICO„
ECONOMICI

Anul 1

781.828,81

Anul 2

o

1.3. durata de fi'!alizare: 3 luni - 60 zile
1.4.

capacităţi

(1n

unităţi

fizice

şi

lucrătoare

valoricei; Ac= 468 mp, Ad=

2.i::os

mp

DENUMIRE
COMPONENTĂ

EFICIENTIZAREA ENli~RGETICĂ A CIĂDIRILmi~ REZIDENŢIALE - Bloc ei,
scara A+B, Aleea Pk11:>ilor nr. 5, Buftea, jud. Ilfov

în

conformitate cu·- soluţiile şi recomandii~·ile propuse în Rapori;ul de
tehnică şi ·111

DESCRIEREA SUMAR~1.
A INVESTIŢIEI

de audit

precum

"Programului Operal;ional Regional 2014-20:W, Axa
tranziţiei către

o economie cu emisii

investiţii

3.1.- Spriji·1irea

energiei

şi

a

utilizării

eficienţei

scăwte

şi

prioritară

cu

cerinţele

3: Sprijinirea

de carbon, Prioritatea de

energetice, a

gestionării

intelig:mte a

energiei din resurse regenerabile în infrastructurile

publice, inclusiv în cliidirile publice

şi

în sectorul

locuinţelor Operaţiunea

A

- Clădiri rezidenţiali~'', AP. nr. POR/2016/3/3.1/A/1, !ucrarile propuse în
·-

-

-

proiectul de reabilitaire a blocului de locuinţe sunt următoarele:
I.

Măwri

de creştere a eficienl;ei energetice;

A.lucrări de reabi!itc:1re termică a anvelopei;

B.Alte activităţi suplimentare
li.

Măs.uri

conexe care contribuie la realizarea

stabilite prin program;
Odată cu lu::rările de reabilitare termică, se vor efectua şi

conexe care să contribuie la eficientizarea E!nergetică a clădirii
corpurilor de iluminat actuale cu corpuri de iluminat LED, cu
scăzut de energie ~.i durată de viaţă net ~;uperioară) precum
reparaţii şi igienizare a casei scării.

De

asemenea,

pentru

adaptar<:~a

persoanelor cu dizabilităţi, se vor realiza

clădirii

ra rnpe

pentru

de acces (cu

pentru persoanele cu dizabi!ităţi, acestea neexistând în momentul
Se vor mont.a balustrade de protecţie la nivelul terasei.
Tâmplăria logiilor/ balcoanelor va fi prevazută cu

ventilare cu jaluzele reglabile. Ferestrele camerelor vor fi
grile higroreglabile.
la nivelul terasei vor fi

prevăzute

ventilatoare pentru

rn1,,·\::ir1i:>

băilor fără ferestre. Ghenele de ventilaţie ale băilor fără ferestre
Băile

dotate şi cu ventilatoare de

cu ferestre vor fi

grile murale higroreglabile.

1.1. valoarea

totală (investiţie), inclusiv TVA (1euro=4,4300

1.097.408,79 lei, dir care:
(C+M) = 940.32~!~,02 lei

1.2. eşalonarea

investiţiei (C+M fără TW\):

783.607,51 lei

C+M (lei, fără TVA)

INDICATORI TEHNICO„
ECONOMICI
Anul 1

783.607,51

Anul 2

o

'-------·---'--------··-----'
1.3. durata de realizare: 3 luni - 60 zile lucrătoare

1.4.
mp

capacităţi

unităţi

fizice şi

Ac= 468 mp, Ad =

DENUMIRE
COMPONENTĂ

EFICIENTIZAREA ENl~RGETICĂ A ClĂDIRllOFi.-REZIDENŢIALE - Bloc B:iÎ.
scara A+B, Aleea Plc111::>ilor nr. 7, Buftea, jud. Ilfov
În conformitate cu·- soluţiile şi recomandii~·ile propuse în Rapori;ul de
expertiză tehnică şi

·111 Raportul de audit en1:?rgetic, precum

"Programului Opera"tional Regional 2014-2020, Axa
tranziţiei către

cu

prioritară3:

cerinţele

Sprijinirea

o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de

investiţii

3.1.- Sprijinirea

energiei

şi

a

şi

utilizării

eficienţei

energetice, a

gestionării intelig:~nte

a

energiei din resurse re:generabile în infrastructurile

publice, inclusiv în cliidirile publice

şi

în sectDrul

locuinţelor Operaţiunea

A

- Clădiri rezidenţiak!'', AP. nr. POR/2016/3/3.1/A/1, lucrările propuse în
proiectul de reabilitam a blocului de
I.

Măsuri

A.Lucrări

de reabilitrnre

locuinţe

sunt

următoarele:

de creştere a eficien!;ei energetice;
termică

a anvelopei;

B.Alte c11.l1v1i:ă~1 suplimentare
Măs.uri

li.

conexe care contribuie la realizarea obiectivelor

stabilite prin program;

DESCRIEREA SUMAlU1.
A INVESTIJIEI

Odată

conexe care

cu

să

lu::rările

de reabilitare

termică,

cont:ribuie la eficientizarea

se vor efectua

energetică

şi lucrări

a clădirii (înlcic:uirea

corpurilor de iluminat actuale cu corpuri de iluminat LED, cu consum
scăzut de energie şii durata de viaţă net s1.1perioară) precum lucr~iri de
reparaţii şi

De

igienizam a casei
asemenea,

persoanelor cu

pentru

dizalJilităţi,

pentru persoanele cu

scării.

adaptama

pentru

se vor realiza rampe de acces (cu

dizabilităţi,

;::ccesul

balu~.trade)

acestea neexistând în momentul de

Se vor monta balustrade de
Tâmplăria

clădirii

protecţi•E:

faţă.

la nivelul terasei.

logiilor/ balcoanelor va fi

prevazută

cu grile
prevăz.ite

ventilare cu jaluzele reglabile. Ferestrele camerelor vor fi

de
cu

grile higroreglabile.
La nivelul t1::1·asei vor fi
băilor fără

dotate

şi

ferestre. Ghenele de

cu ventilatoare de

prevăzute
ventilaţie

extracţie. Băile

11entilatoare pentru coloanele
ale

băilor fără

ferestre vor fi

cu ferestre vor fi

prevăzute

grile murale higroreglabile.

-------- ·-+--------·---------·--------1.1. valoarea totală
inclusiv TVA (1euro=4,4300
INDICATORI TEHNICO„

cu

ECONOMICI

1.094.429,23 lei, dir care:
(C+M)

=937.763,89 lei

1.2. eşalonarea investiţiei (C+M fără TVA): 781.469,91 lei
---

Anul 1
Anul2

--

C+M (lei, fără TVA)
781.469,91

o

1.3. durata de realizare: 3 luni - 60 zile

lucrătoare

1.4. capacităţi (ln unităţi fizice şi valorice!; Ac= 468 mp, Ad=
mp

lntocmik

SECRETAR,

