
ROMÂNIA 
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HOTĂRÂREA NR. 55 
din 19 aprilie 2019 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico - economice (faza 
DALI) 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; 
• Adresa AM POR nr. 44901 /28.03.2019 înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 

6499/02.04.2019; 
• Adresa ADR BI nr. 3469/09.04.2019 înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 

6983 / 09.04.2019, referitor la proiectul cu titlul „Eficientizarea energetică a clădirilor 
rezidenţiale - Lot 2", număr de înregistrare BI/IF/2016/3/3.1/A/1/68/16.11.2016, beneficiar 
UAT Oraşul Buftea, judeţul Ilfov, din cadrul apelului de proiecte cu nr. POR/2016/3/3.1 / A/1; 

■ Prevederile Hotărârii nr. 130/07 .11.2016 a Consiliului local Buftea privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico - economice pentru obiectivul de 
investiţii Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale - Lotul 2; 

" Prevederile Hotărârii nr.102/4.08.2017 a Consiliului Local al oraşului Buftea privind 
actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico - economice (faza 
DALI) pentru obiectivul de investiţii "Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale - Lotul 
2"· 

' • Prevederile Hotărârii nr .121 / 31.08.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Buftea 
nr. 102/04.08.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor 
tehnico - economice (faza DALI) pentru obiectivul de investiţii "Eficientizarea energetică a 
clădirilor rezidenţiale - Lotul 2"; 

■ ~vizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Buftea; 
ln conformitate cu: 

■ 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 cu modificările şi completările ulterioare; 

■ Ordonanţei de Urgenţă nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor 
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene; 

• 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 actualizaţi pentru obiectivul de investiţii 
"Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale - Lotul 2", care cuprinde un număr de 8 blocuri, 
conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 



Art.2. - Indicatorii tehnico - economici ai investitiei din documentatiile tehnico - economice 
(faza DALI) - pentru obiectivul de investiţii "Eficientizare~ energetică a clăd,irilor rezidenţiale - Lotul 
2", aprobate prin Hotărârea Consiliului local nr. 102/04.08.2017, se modifică conform prevederilor art. 
1. 

Art.3. Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 102/04.08.2017 astfel cum a fost 
modificată prin Hotărârea nr.121/31.08.2017, se înlocuieşte cu Anexa nr. 1 parte integrantă a 

Art.4. Cu punerea în aplicare şi aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
împuterniceşte Primarul oraşului Buftea prin serviciile de specialitate. 

Art.5. 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. 

Contrasemnează 
SECRETAR, 

2 



DENUMIRE 

COMPONENTA 

DESCRIEREA SUMARA 

A INVESTITIEI 

Anexa la HCL nr.i.!)j.!.f!.:.~.?..!!_OI:} 

EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE - Bloc 14, 

scara A+B, Aleea Plopilor nr. 3, Buftea, jud. Ilfov 

Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, 

Prioritatea de investitii 3.1.- Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii 

inteligente a energiei si a utilizarii energiei din resurse regenerabile in 

infrastructurile publice, inclusiv în cladirile publice si in sectorul 

locuintelor Operatiunea A Cladiri rezidentiale", AP. nr. 

POR/2016/3/3.1/ A/1, lucra rile propuse in proiectul de reabilitare a 

blocului de locuinte colective nr. 1 sunt urmatoarele: 

I. Masuri de creştere a eficientei energetice; 

A.Lucrari de reabilitare termica a anvelopei; 

B.Alte activitati suplimentare 

li. Masuri conexe care contribuie la realizarea obiectivelor 

stabilite prin program; 

Odata cu lucrarile de reabilitare termica, se vor efectua si lucrari 

conexe care sa contribuie la eficientizarea energetica a cladirii (înlocuirea 

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

scazut de energie si durata de viata net superioara) precum lucrari de 

reparatii si igienizare a casei scarii. 

De asemenea, pentru adaptarea cadirii pentru accesul 

persoanelor cu dizabilitati, se vor realiza rampe de acces ( cu balustrade) 

pentru persoanele cu dizabilitati, acestea neexistand in momentul de 

fata. 

Se vor monta balustrade de protectie la nivelul terasei. 

Tamplaria logiilor/ balcoanelor va fi prevazuta cu grile de 

ventilare cu jaluzele regalbile. Ferestrele camerelor vor fi prevazute cu 

grile higroreglabile. 

La nivelul terasei vor fi prevazute ventilatoare pentru coloanele 

bailor fara ferestre. Ghenele de ventilatie ale bailor fara ferestre vor fi 

dotate si cu ventilatoare de extractie. Baile cu ferestre vor fi prevazute 

grile murale higroreglabile. 



INDICATORI TEHNICO-

ECONOMICI 

DENUMIRE 

COMPONENTA 

DESCRIEREA SUMARA 

A INVESTITIEI 

1.1. valoarea totala (investitie), inclusiv TVA (1 euro= 4,4300 lei) = 

1.007,58434 mii lei, din care: 

(C+M) = 864,18088 mii lei 

C 

' C-1 M (mii lei, fara l V/\) ' 

Anul 1 726,20242 

Anul2 o 

1.3. durata de realizare: 3 luni - 60 zile lucratoare 

1.4. capacitati (in unitati fizice şi valorice); Ac = 405,91 mp, Ad 

2.435,46mp 

EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE - Bloc 

16,scara A+B, Aleea Constructorului nr. 5, Buftea, jud. Ilfov 

ln conformitate cu solutiile si recomandarile propuse in Raportul de 

expertiza tehnica si in Raportul de au dit energetic, precum si cu cerintele 

"Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3: 

Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, 

Prioritatea de investitii 3.1.- Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii 

inteligente a energiei si a utilizarii energiei din resurse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul 

locuintelor Operatiunea A - Cladiri rezidentiale", AP. nr. 

POR/2016/3/3.1/ A/1, lucrarile propuse in proiectul de reabilitare a 

blocului de locuinte colective nr. 1 sunt urmatoarele: 

I. Masuri de creştere a eficientei energetice; 

A.Lucrari de reabilitare termica a anvelopei; 

b.Alte activitati suplimentare 

11. Masuri conexe care contribuie la realizarea obiectivelor 

stabilite prin program; 

Odata cu lucra rile de reabilitare termica, se vor efectua si lucrari 

conexe care sa contribuie la eficientizarea energetica a cladirii (înlocuirea 

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



INDICATORI TEHNICO

ECONOMICI 

DENUMIRE 

COMPONENTA 

DESCRIEREA SUMARA 

A INVESTITIEI 

scazut de energie si durata de viata net superioara) precum lucrari de 

reparatii si igienizare a casei scarii. 

De asemenea, pentru adaptarea cadirii pentru accesul 

persoanelor cu dizabilitati, se vor realiza rampe de acces (cu balustrade) 

pentru rwrsoane!e cu dizabilitati, acestea n':'exi~ta:1d in rnomcntul de 

fata. 

Se vor monta balustrade de protectie la nivelul terasei. 

Tamplaria !agiilor/ balcoanelor va fi prevazuta cu grile de 

ventilare cu jaluzele regalbile. Ferestrele camerelor vor fi prevazute cu 

grile higroreglabile. 

la nivelul terasei vor fi prevazute ventilatoare pentru coloanele 

bailor fara ferestre. Ghenele de ventilatie ale bailor fara ferestre vor fi 

dotate si cu ventilatoare de extractie. Baile cu ferestre vor fi prevazute 

grile murale higroreglabile. 

1.1. valoarea totala (investitie), inclusiv TVA (1 euro 4,4300 lei) 

1.254,54425 mii lei, din care: 

(C+M) = 1.075,72147 mii lei 

1.2. eşalonarea investitiei (C+M fara TVA): 903,96762 mii lei 

C+M (mii lei, fara TVA) 

Anul 1 903,96762 

Anul2 o 

1.3. durata de realizare: 3 luni - 60 zile lucratoare 

1.4. capacitati (in unitati fizice şi valorice); Ac = 462,47 mp, Ad = 
2.774,82 mp 

EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRllOR REZIDENTIALE - Bloc 18, 

scara A+B, Aleea Constructorului nr. 7, Buftea, jud. Ilfov 

ln conformitate cu solutiile si recomandarile propuse în Raportul de 

expertiza tehnica si in Raportul de au dit energetic, precum si cu cerintele 

"Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3: 

Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, 

Prioritatea de investitii 3.1.- Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii 



INDICATORI TEHNICO

ECONOMICI 

inteligente a energiei si a utilizarii energiei din resurse regenerabile in 

infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul 

locuintelor Operatiunea A - Cladiri rezidentiale", AP. nr. 

POR/2016/3/3.1/ A/1, lucra rile propuse in proiectul de reabilitare a 

blocului de locuinte colective nr. 1 sunt urmatoarele: 

I. Masuri de cre~terc a ef.c1cn iei enE:rgetice; 

A.Lucrai ide reabilitare termica a anvelopei; 

B.Alte activitati suplimentare 

11. Masuri conexe care contribuie la realizarea obiectivelor 

stabilite prin program; 

Odata cu lucra rile de reabilitare termica, se vor efectua si lucrari 

conexe care sa contribuie la eficientizarea energetica a cladirii (înlocuirea 

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

scazut de energie si durata de viata net superioara) precum lucrari de 

reparatii si igienizare a casei scarii. 

De asemenea, pentru adaptarea cadirii pentru accesul 

persoanelor cu dizabilitati, se vor realiza rampe de acces (cu balustrade) 

pentru persoanele cu dizabilitati, acestea neexistand in momentul de 

fata. 

Se vor monta balustrade de protectie la nivelul terasei. 

Tamplaria logiilor/ balcoanelor va fi prevazuta cu grile de 

ventilare cu jaluzele regalbile. Ferestrele camerelor vor fi prevazute cu 

grile higroreglabile. 

La nivelul terasei vor fi prevazute ventilatoare pentru coloanele 

bailor fara ferestre. Ghenele de ventilatie ale bailor fara ferestre vor fi 

dotate si cu ventilatoare de extractie. Baile cu ferestre vor fi prevazute 

grile murale higroreglabile. 

1.1. valoarea totala (investitie), inclusiv TVA (1 euro 4,4300 lei) 

1.263,22010 mii lei, din care: 

(C+M) = 1.083,18190 mii lei 

1.2. eşalonarea investitiei (C+M fara TVA): 910,23689 mii lei 

C+M (mii lei, fara TVA} 

Anul 1 910,23689 



I 

DENUMIRE 

COMPONENTA 

DESCRIEREA SUMARA 

A INVESTITIEI 

I Anul 2 10 I 

1.3. durata de realizare: 3 luni - 60 zile lucratoare 

l.tl. cc:;JDCit,,ti (in uni1.i1ti fr:icc şi vu!c,;-ice); Ac O !l':;9,23 rnp, Ad= 

7.755,33 mp 

EFICIENTIZAREA ENERGETICA A ClADIRllOR REZIDENTIALE - Bloc 20, 

scara A+B, Aleea Constructorului nr. 1, Buftea, jud. Ilfov 

ln conformitate cu solutiile si recomandarile propuse in Raportul de 

expertiza tehnica si in Raportul de audit energetic, precum si cu cerintele 

"Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3: 

Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, 

Prioritatea de investitii 3.1.- Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii 

inteligente a energiei si a utilizarii energiei din resurse regenerabile in 

infrastructurile publice, inclusiv în cladirile publice si in sectorul 

locuintelor Operatiunea A - Cladiri rezidentiale", AP. nr. 

POR/2016/3/3.1/A/1, lucrarile propuse in proiectul de reabilitare a 

blocului de locuinte colective nr. 1 sunt urmatoarele: 

I. Masuri de creştere a eficientei energetice; 

A.Lucrari de reabilitare termica a anvelopei; 

B.Alte activitati suplimentare 

li. Masuri conexe care contribuie la realizarea obiectivelor 

stabilite prin program; 

Odata cu lucrarile de reabilitare termica, se vor efectua si lucrari 

conexe care sa contribuie la eficientizarea energetica a cladirii (înlocuirea 

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

scazut de energie si durata de viata net superioara) precum lucrari de 

reparatii si igienizare a casei scarii. 

De asemenea, pentru adaptarea cadirii pentru accesul 

persoanelor cu dizabilitati, se vor realiza rampe de acces (cu balustrade} 

pentru persoanele cu dizabilitati, acestea neexistand in momentul de 

fata. 

Se vor monta balustrade de protectie la nivelul terasei. 

~---------~-----------------------··--------~ 



INDICATORI TEHNICO

ECONOMICI 

i 

DENUMIRE 

COMPONENTA 

DESCRIEREA SUMARA 

A INVESTITIEI 

Tamplaria logiilor/ balcoanelor va fi prevazuta cu grile de 

ventilare cu jaluzele regalbile. Ferestrele camerelor vor fi prevazute cu 

grile higroreglabile. 

La nivelul terasei vor fi prevazute ventilatoare pentru coloanele 

bz:i!or fara ferestre. Gl~en'.)le de ventilatie ale bai!or fara ferestre vor fi 

dot?.tE: si cu vE,ntilc1toai e d ... f'Xli actie. 8aik cu terestre vor f1 prevazute 

grile nîura!e hig1 orcelcîbile. 

1.1. valoarea totala (investitie), inclusiv TVA (1 euro= 4,4300 lei)= 

1.262,73104 mii lei, din care: 

(C+M) = 1.082,73039 mii lei 

1.2. eşalonarea investitiei (C+M): 909,85747 mii lei 

C+M (mii lei, fara TVA) 

Anul 1 909,85747 

Anul 2 o 

1.3. durata de realizare: 3 luni 60 zile lucratoare 

1.4. capacitati (in unitati fizice şi valorice); Ac= 462,47 mp, Ad= 

2.774,82 mp 

EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE - Bloc 25, 

scara A+B, Aleea Constructorului nr. 2, Buftea, jud. Ilfov 

ln conformitate cu solutiile si recomandarile propuse in Raportul de 

expertiza tehnica si în Raportul de audit energetic, precum si cu cerintele 

"Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3: 

Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, 

Prioritatea de investitii 3.1.- Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii 

inteligente a energiei si a utilizarii energiei din resurse regenerabile in 

infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul 

locuintelor Operatiunea A - Cladiri rezidentiale", AP. nr. 

POR/2016/3/3.1/A/1, lucrarile propuse în proiectul de reabilitare a 

blocului de locuinte colective nr. 1 sunt urmatoarele: 

I. Masuri de creştere a eficientei energetice; 

A.Lucrari de reabilitare termica a anvelopei; 



INDICATORI TEHNICO

ECONOMICI 

B.Alte activitati suplimentare 

li. Masuri conexe care contribuie la realizarea obiectivelor 

stabilite prin program; 

Odata cu lucra rile de reabilitare termica, se vor efectua si lucrari 

cc,qex,_, care sa co,rniLiuit:' la ef1cientiza!ea energetica a cladi1·i1 (in1ucuirec1 I 

scazut de ene, gie si durata de viata net superioara) precum lucrari de 

reparatii si igienizare a casei scarii. 

De asemenea, pentru adaptarea cadirii pentru accesul 

persoanelor cu dizabilitati, se vor realiza rampe de acces ( cu balustrade) 

pentru persoanele cu dizabilitati, acestea neexistand in momentul de 

fata. 

Se vor monta balustrade de protectie la nivelul terasei. 

Tamplaria logiilor/ balcoanelor va fi prevazuta cu grile de 

ventilare cu jaluzele regalbile. Ferestrele camerelor vor fi prevazute cu 

grile higroreglabile. 

la nivelul terasei vor fi prevazute ventilatoare pentru coloanele 

bailor fara ferestre. Ghenele de ventilatie ale bailor fara ferestre vor fi 

dotate si cu ventilatoare de extractie. Baile cu ferestre vor fi prevazute 

grile murale higroreglabile. 

1.1. valoarea totala (investitie), inclusiv TVA (1 euro= 4,4300 lei) 

1.194,48933 mii lei, din care: 

{C+M) = 1.024,23247 mii lei 

1.2. eşalonarea investitiei {C+M fara TVA): 860,69956 mii lei 

C+M (mii lei, fara TVA) 

Anul 1 860,69956 

Anul 2 o 

1.3. durata de realizare: 3 luni - 60 zile lucratoare 

1.4. capacitati (in unitati fizice şi valorice); Ac= 468 mp, Ad= 2.808 

mp 



DENUMIRE 

COMPONENTA 

DESCRIEREA SUMARA 

A INVESTITIEI 

INDICATORI TEHNICO

ECONOMICI 

EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE - Bloc B1, 

scara A+B, Aleea Campului nr. 1, Buftea, jud. Ilfov 

ln conformitate cu solutiile si recomandarile propuse în Raportul de 

expertiza tehnica si in Raportul de audit energetic, precum si cu cerintele 

"Pror-r,r,1mcdui Oper ationa! Regional 2014-2020, /\xa p; io.itc1;t1 3: 

Sprij: ni 1 ec1 tr,mzitiei catre o econornie cu emisii :,cazutc de carbo11, 

Fnor itdi.Ua de 1nv·eslii ii 3.1.- Sprijinirea ef,cie::ntt:i enci getice 1 a gt:~tionari1 

inteligente a energiei si a utilizarii energiei din resurse regenerabile in 

infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul 

locuintelor Operatiunea A - Cladiri rezidentiale", AP. nr. 

POR/2016/3/3.1/ A/1, lucra rile propuse in proiectul de reabilitare a 

blocului de locuinte colective nr. 1 sunt urmatoarele: 

I. Masuri de creştere a eficientei energetice; 

A.lucrari de reabilitare termica a anvelopei; 

8.Alte activitati suplimentare 

11. Masuri conexe care contribuie la realizarea obiectivelor 

stabilite prin program; 

Odata cu lucra rile de reabilitare termica, se vor efectua si lucrari 

conexe care sa contribuie la eficientizarea energetica a cladirii (înlocuirea 

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

scazut de energie si durata de viata net superioara) precum lucrari de 

reparatii si igienizare a casei scarii. 

De asemenea, pentru adaptarea cadirii pentru accesul 

persoanelor cu dizabilitati, se vor realiza rampe de acces (cu balustrade) 

pentru persoanele cu dizabilitati, acestea neexistand in momentul de 

fata. 

Se vor monta balustrade de protectie la nivelul terasei. 

Tamplaria logiilor/ balcoanelor va fi prevazuta cu grile de 

ventilare cu jaluzele regalbile. Ferestrele camerelor vor fi prevazute cu 

grile higroreglabile. 

La nivelul terasei vor fi prevazute ventilatoare pentru coloanele 

bailor fara ferestre. Ghenele de ventilatie ale bailor fara ferestre vor fi 

dotate si cu ventilatoare de extractie. Baile cu ferestre vor fi prevazute 

grile murale higroreglabile. 

U. valoarea totala (investitie), inclusiv TVA (1 euro= 4,4300 lei)= 

1.197,5342 mii lei, din care: 



DENUMIRE 

COMPONENTA 

DESCRIEREA SUMARA 

A INVESTITIEI 

mp 

(C+M) = 1.026,93373mii lei 

1.2. eşalonarea investitiei (C+M fara TVA): 862,96952 mii lei 

l ,. , ~ 
I Ai1UI L 

C+M (mii lei, fara TVA) I 

( n 
1u 

I 
... J 

1.3. durata de realizare: 3 luni - 60 zile lucratoare 

1.4. capacitati (in unitati fizice şi valorice); Ac= 468 mp, Ad= 2.808 

EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE - Bloc B2, 

scara A+B, Aleea Plopilor nr. 5, Buftea, jud. Ilfov 

ln conformitate cu solutiile si recomandarile propuse în Raportul de 

expertiza tehnica si in Raportul de audit energetic, precum si cu cerintele 
11 Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3: 

Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, 

Prioritatea de investitii 3.1.- Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii 

inteligente a energiei si a utilizarii energiei din resurse regenerabile in 

infrastructurile publice, inclusiv în cladirîle publice si în sectorul 

locuintelor Operatiunea A Cladiri rezidentiale", AP. nr. 

POR/2016/3/3.1/A/1, lucrarile propuse in proiectul de reabilitare a 

blocului de locuinte colective nr. 1 sunt urmatoarele: 

I. Masuri de creştere a eficientei energetice; 

A.Lucrari de reabilitare termica a anvelopei; 

B.Alte activitati suplimentare 

li. Masuri conexe care contribuie la realizarea obiectivelor 

stabilite prin program; 

Odata cu lucra rile de reabilitare termica, se vor efectua si lucrari 

conexe care sa contribuie la eficientizarea energetica a cladirii (înlocuirea 

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

scazut de energie si durata de viata net superioara) precum lucrari de 

reparatii si igienizare a casei scarii. 

De asemenea, pentru adaptarea cadirii pentru accesul 

persoanelor cu dizabilitati, se vor realiza rampe de acces ( cu balustrade) 
··-·· ----·----····-···------·····-·······-····--······ -~-----------~ 
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pentru persoanele cu dizabilitati, acestea neexistand in momentul de 

fata. 

Se vor monta balustrade de protectie la nivelul terasei. 

Tamplaria logiilor/ balcoanelor va fi prevazuta cu grile de 

Vditil;:ire cu Jaimeie regalbile. ~erestreîe c,1111erc>lor vor li prevazute cu 

la nivelul terasei vor fi prevazute ventilatoare pentru coloanele 

bailor fara ferestre. Ghenele de ventilatie ale bailor fara ferestre vor fi 

dotate si cu ventilatoare de extractie. Baile cu ferestre vor fi prevazute 

grile murale higroreglabile. 

1.1. valoarea totala (investitie), inclusiv TVA (1 euro= 4,4300 lei) = 

1.200,30280 mii lei, din care: 

(C+M) = 1.029,27004 mii lei 

1.2. eşalonarea investitiei (C+M fara TVA): 864,93281 mii lei 

C+M (mii lei, fara TVA) 

Anul 1 864,93281 

Anul 2 o 

1.3. durata de realizare: 3 luni - 60 zile lucratoare 

1.4. capacitati (in unitati fizice şi valorice); Ac= 468 mp, Ad= 2.808 

mp 

EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE - Bloc 83, 

scara A+B, Aleea Plopilor nr. 7, Buftea, jud. Ilfov 

ln conformitate cu solutiile si recomandarile propuse in Raportul de 

expertiza tehnica si in Raportul de audit energetic, precum si cu cerintele 

"Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3: 

Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, 

Prioritatea de investitii 3.1.- Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii 

inteligente a energiei si a utilizarii energiei din resurse regenerabile in 

infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul 

locuintelor Operatiunea A - Cladiri rezidentiale", AP. nr. 
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POR/2016/3/3.1/ A/1, lucra rile propuse în proiectul de reabilitare a 

blocului de locuinte colective nr. 1 sunt urmatoarele: 

L Masuri de creştere a eficientei energetice; 

A.Lucrari de reabilitare termicc1 a anvelopei; 

1 C.!\ltc activitati sup!irncntare? 

li. Masuri conexe care contribuie la realizarea obiectivelor 

stabilite prin program; 

Odata cu lucra rile de reabilitare termica, se vor efectua si lucrari 

conexe care sa contribuie la eficientizarea energetica a cladirii (înlocuirea 

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

scazut de energie si durata de viata net superioara) precum lucrari de 

reparatii si igienizare a casei scariî. 

De asemenea, pentru adaptarea cladirii pentru accesul 

persoanelor cu dizabilitati, se vor realiza rampe de acces (cu balustrade) 

pentru persoanele cu dizabilitati, acestea neexistand în momentul de 

fata. 

Se vor monta balustrade de protectie la nivelul terasei. 

Tamplaria logiilor/ balcoanelor va fi prevazuta cu grile de 

ventilare cu jaluzele regalbile. Ferestrele camerelor vor fi prevazute cu 

grile higroreglabile. 

La nivelul terasei vor fi prevazute ventilatoare pentru coloanele 

bailor fara ferestre. Ghenele de ventilatie ale bailor fara ferestre vor fi 

dotate si cu ventilatoare de extractie. Baile cu ferestre vor fi prevazute 

grile murale higroreglabile. 

Ll. valoarea totala (investitie), inclusiv TVA (1 euro 4,4300 lei)= 

1.197,02357 mii lei, din care: 

(C+M) = 1.026,46230 mii lei 

1.2. eşalonarea investitiei (C+M fara TVA): 862,57336 mii lei 

C+M (mii lei, fara TVA) 

Anul 1 862,57336 

Anul 2 o 



1.3. durata de realizare: 3 luni - 60 zile lucratoare 

1.4. capacitati unitati fizice şi valorice); Ac= 468 mp, Ad= 2.808 

mp 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 


