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    HOTĂRÂREA       Nr.  82                                                                  Data: 24.04.2018 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
 
privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția  

„CONSTRUCȚIE CORP NOU CLĂDIRE LA ȘCOALA GENERALĂ NR. 5” 
 

             Consiliul Local al Municipiului Săcele, întrunit în şedinţa de îndată  din data de 24.04.2018, 
             Analizând  necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții „CONSTRUCȚIE CORP 
NOU CLĂDIRE LA ȘCOALA GENERALĂ NR. 5”; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 17606 /20.04.2018 al Biroului Investiții; 

Văzând prevederile Ghidului general POR 2014-2020; Ghidului solicitantului - Condiții specifice de 
accesare a fondurilor în cadrul apelurilor  de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni; Studiului de 
fezabilitate pentru investiția „CONSTRUCȚIE CORP NOU CLĂDIRE LA ȘCOALA GENERALĂ NR. 5”; 

Ținând cont de  prevederile art. 15 din H.G. nr. 907 din 2016 privind etapele de elaborare şi  
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice; art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
         În temeiul art.  36 alin. (1), alin. (2)  lit. b),  alin. (4) lit. d);   art. 39 alin. (4);  art. 45 alin. (1); art. 115 
alin. (1) lit. b) şi  art. 117 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

            Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică – Faza SF pentru investiția “CONSTRUCȚIE 
CORP NOU CLĂDIRE LA ȘCOALA GENERALĂ NR. 5”. 
 
           Art. 2  Se aprobă Devizul general al investitiei, conform anexei, 1care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 
 Art.3  Se aproba indicatorii tehnico- economici ai investitiei prevazute la art. 1, conform anexei nr. 2, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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            Art. 4. Primarul Municipiului Săcele, prin aparatul de specialitate, răspunde de ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri. 
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Hotărârea a fost adoptată: 18  voturi  pentru,   - împotrivă,   - abțineri 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă:  18  
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 
- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 1 ex. Biroul Investiții 
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                                                                    Anexa nr.  2  la H.CL.  nr.  82/24.04.2018   
 
 

 
Descrierea investiției 

„CONSTRUCȚIE CORP NOU CLĂDIRE LA ȘCOALA GENERALĂ NR. 5” 
faza studiu de fezabilitate 

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției 
 

 
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în 
lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate 
cu devizul general; 
  
Valoarea investiției   
în lei, cu TVA / fără TVA 

- cu TVA:   24.506.912,70 lei  
- fără TVA: 20.682.353,06 lei  

   din care:  
 - construcții – montaj, cu TVA / fără TVA 

- cu TVA:   19.018.211,18 lei  
- fără TVA: 15.981.690,07 lei 

 
 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități 
fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în 
conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; 
 
1. Corp de școală nou construit cu 3 module: 1 
2. Regim de înălțime: P+2E 
3. Suprafața construită totală corpuri școală noi: 2.370,19 mp 
4. Suprafață desfășurată totală corpuri școală noi: 7.110,57 mp 
5. Spații educaționale și auxiliare nou create: 
• 40 săli clasă 
• 5 ateliere cu anexe (2 informatică, limbi străine, lucru manual, istorie-geografie) 
• 3 laboratoare cu anexe (fizică, chimie, biologie) 
• 1 birou director  
• 1 birou director adjunct  
• 1 birou ședințe și discuții 
• 1 secretariat  
• 3 birouri pentru personalul administrativ și o arhivă,  
• 1 cancelarie profesori  
• 1 bufet/sală de mese pentru corn și lapte și o anexă de depozitare 



• 10 grupuri sanitare pentru băieți, fete 
• 2 grupuri sanitare pentru cadre didactice (împărțire pe sexe) 
• 1 grup sanitar pentru persoane cu dizabilități 
• 9 anexe întreținere pentru fiecare nivel al fiecărui modul 
• 1 teren de sport cu suprafața de 680 mp 
6. Clasa de performanță energetică a construcțiilor: A 
7. Spații verzi nou amenajate: 6723 mp 
8. Alei pietonale, alei semicarosabile si parcaje nou amenajate: 3720 mp 
8. Capacitate maximă – 1000 elevi/schimb, 2000 elevi în 2 schimburi 

 
c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în 
funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; 
Indicatori financiari 

Indicator Valoare 

Valoarea investiției fără TVA (lei) 20.682.353,06 
Rata internă a rentabilității financiare – RIR  -2,98% 
Valoarea netă actualizată –VAN (lei)  -12396986,91 
Raport cost eficacitate (lei/locuitor) 23507  

 
Indicatori socio-economici și de impact 
Numărul minim de participanţi la procesul educaţional în unitatea de infrastructură 
educațională: 1184 elevi din care: 
 Fete - 516 
 Băieţi - 668 
 Persoane cu dizabilităţi - 23 
 Persoane aparţinând categoriilor dezavatajate – 237 
Indicatorul este reprezentat de numărul actual de elevi înscriși în ciclurile primar și gimnazial 
la nivelul Școlii Gimnaziale nr. 5 (anul școlar 2017-2018) 
 
Număr locuri de muncă nou create: 38, din care: 
 36 locuri de muncă – personal didactic 
 1 loc de muncă – personal didactic auxiliar 
 1 loc de muncă – personal nedidactic 
 
d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. 
 
36 luni. 
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Eșalonarea investiţiei pe ani: 
ANUL Pondere Valoare fara TVA (lei) TVA Valoare cu TVA (lei) 
Anul 1 4% 861957,93 92059,65 954017,58 
Anul 2 45% 9246143,85 1746147,98 10992291,83 
Anul 3 51% 10574251,28 1986352,01 12560603,29 
Total 100% 20682353,06 3824559,64 24506912,70 

 
 
 
 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                                  PRIMAR 
           CONSILIER   LOCAL                                                                             ING. POPA VIRGIL                                                                                   
COPOȚ GEORGE ROBERT 
 
 
 
 
 
        Întocmit: 
Ing. Bălan Eugn 
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