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HO TĂRÂRE _______
din data d e _______________

privind aprobarea modificării şi completarea art. 1 din H.C.L nr. 123 din data de 
26.04.2018 în conformitate cu recomandările formulate urmare etapelor de verificare a 

conformităţii administrative şi eligibilităţii şi de evaluare tehnică şi financiară solicitate de 
finanţator în cadrul etapei de precontractare pentru obiectivul de investiţii “Modernizare şi 

extindere Şcoala Gimnazială nr. 7 -  Municipiul Făgăraş"

CO N SILIU L LO CA L A L MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, 
întrunit în şedinţă ordinară

Analizând raportul de specialitate nr. 1921 din 21.01.2019 al Compartimentului Implementare 
Proiecte de Finanţare, prin care se propune aprobarea documentaţiei tehnico -  economice SF 
cu elemente de DAU “Modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială nr. 7 -  Municipiul Făgăraş" 
-  revizia 2 şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu titlul “Modernizarea Şcolii 
Gimnaziale nr. 7 şi a reţelei de străzi urbane, în vederea creşterii calităţii vieţii în Municipiul 
Făgăraş"

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraş cu nr. 1921/1 din 
21.01.2019 şi prevederile Scrisorii de clarificare nr. 1855 din data de 17.01.2019 primită de la 
Agenţia de Dezvoltare Regională Centru înregistrată la Municipiul Făgăraş sub nr. 
1615/17.01.2019 pentru proiectul cu titlul "Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de 
străzi urbane în vederea creşterii calităţii vieţii în Municipiul Făgăraş”- cod SMIS 123133 
selectat pentru finanţare, prin care se solicită actualizarea Hotărârii de aprobare documentaţiei 
tehnico -  economice a proiectului ş ia indicatorilor tehnico-economic în conformitate cu 
recomandările formulate urmare etapelor de verificare a conformităţii administrative şi 
eligibilităţii şi de evaluare tehnică şi financiară;

Analizând documentaţia Studiu de Fezabilitate cu elemente de DALI “Modernizare şi 
extindere Şcoala Gimnazială nr. 7 -  Municipiul Făgăraş” - rev. 2- Decembrie 2018

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată în 2010,
Analizând prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) , alin. (2) lit. b) şi ale alin. (4) lit. d), din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

PRO IECT
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HO TĂRĂŞTE
ART. I. Se aprobă modificarea ART. 2 al H.C.L. nr. 12^(2018 urmând ca acecta să aibă 
următorul conţinut:

«Art. 1 - Se aprobă documentaţia tehnico -economică faza SF  cu elemente de DALI 
“Modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială nr. 7 -  Municipiul Făgăraş“ -  rev. 2 - 
Decembrie 2018, şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, conform anexei 1 parte integrantă 
din prezenta hotărâre».

ART. II. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.123/2018 rămân în vigoare

Art. III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului 
Făgăraş, SUCACIU GHEORGHE , prin Compartimentului de implementare proiecte de 
finanţare.

Iniţiator,
Primar,

Vizat pentru legalitate, 
Secretarul municipiului,

Cod: F-17
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Nr. 1921 din 21.01.2019 AVIZAT,
Primar

SUCACIU GHEO RGHE

Raport de specialitate la Proiectul de Hotărâre
privind aprobarea modificarea şi completarea art. 1 din H.C.L nr. 123 din data de~26.04.2018 

în conformitate cu recomandările formulate urmare etapelor de verificare a conformităţii administrative 
şi eligibilităţii şi de evaluare tehnică şi financiară solicitate de finanţator în cadrul etapei de 

p re con tracta re pentru obiectivul de investiţii “Modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială nr. 7 -
Municipiul Făgăraş"

Având în vedere prevederile Scrisorii de clarificare nr. 1855 din data de 17.01,2019 primită 
de la Agenţia de Dezvoltare Regională Centru înregistrată la Municipiul Făgăraş sub nr. 
1615/17.01.2019 pentru proiectul cu titlul ” Moderniza rea Şcolii Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de 
străzi urbane în vederea creşterii calităţii vieţii în Municipiul Făgăraş”- cod SMIS 123133
selectat pentru finanţare, prin care se solicită actualizarea Hotărârii de aprobare documentaţiei 
tehnico -  economice a proiectului ş ia indicatorilor tehnico-economic în conformitate cu recomandările 
formulate urmare etapelor de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii şi de evaluare 
tehnică şi financiar

în conformitate cu prevederile art.36 alin.(4) lit. d) din Legea nr.215/2001, în exercitarea 
atribuţiilor sale, Consiliul Local aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice 
pentru lucrările de investiţii de interes local.

Analizând documentaţia tehnico-economică faza SF cu elemente de DALI “Modernizare şi 
extindere Şcoala Gimnazială nr. 7 -  Municipiul Făgăraş" - rev. 2- Decembrie 2018 şi indicatorii 
tehnico-economici prezentaţi în anexa 1 parte integrantă din proiectul hotărâre propunem spre 
aprobare:

Documentaţia tehnico-economică faza SF cu elemente de DALI “Modernizare şi extindere 
Şcoala Gimnazială nr. 7 -  Municipiul Făgăraş"- rev. 2- Decembrie 2018 şi indicatorii tehnico- 
economici prezentaţi în anexa 1 parte integrantă din proiectul hotărâre necesare proiectului cu titlul 
"Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de străzi urbane în vederea creşterii calităţii 
vieţii în Municipiul Făgăraş”.

Faţă de cele prezentate mai sus vă rugăm să analizaţi şi să hotărâţi în consecinţă. 
Cu consideraţie,

Nr. Funcţia şi atribuţia Numele şi prenumele Data Semnătura

1 întocmit - consilier Mihaiu Laura 21.01.2019
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Nr. 1921/1 din 21.01.2019

Expunere de Motive la Proiectul de Hotărâre
privind aprobarea modificarea şi completarea art. 1 din H.C.L nr. 123 din data de 

26.04.2018 în conformitate cu recomandările formulate urmare etapelor de verificare a 
conformităţii administrative şi eligibilităţii şi de evaluare tehnică şi financiară solicitate de 
finanţator în cadrul etapei de precontractare pentru obiectivul de investiţii “Modernizare 

şi extindere Şcoala Gimnazială nr. 7 -  Municipiul Făgăraş11

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, stabileşte în sarcina 
autorităţilor administraţiei publice locale competenţe legale privind dezvoltarea economico- 
socială şi de mediu a localităţilor, realizarea lucrărilor şi luarea măsurilor necesare conformării 
cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul 
protecţiei mediului, a gospodăririi apelor, a serviciilor furnizate cetăţenilor.

în conformitate cu prevederile art.36 alin.(4) lit. d) din Legea nr.215/2001, în exercitarea 
atribuţiilor sale, Consiliul Local aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico- 
economice pentru lucrările de investiţii de interes local.

Având în vedere prevederile Scrisorii de clarificare nr. 1855 din data de 17.01.2019 
primită de la Agenţia de Dezvoltare Regională Centru înregistrată la Municipiul Făgăraş sub nr. 
1615/17.01.2019 pentru proiectul cu titlul "Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de 
străzi urbane în vederea creşterii calităţii vieţii în Municipiul Făgăraş”- cod SMIS 123133 
selectat pentru finanţare, prin care se solicită actualizarea Hotărârii de aprobare documentaţiei 
tehnico -  economice a proiectului şi a indicatorilor tehnico-economici în conformitate cu 
recomandările formulate urmare etapelor de verificare a conformităţii administrative şi 
eligibilităţii şi de evaluare tehnică şi financiarăţ

Analizând documentaţia tehnico-economică faza SF cu elemente de DALI “Modernizare 
şi extindere Şcoala Gimnazială nr. 7 -  Municipiul Făgăraş11 - rev. 2- Decembrie 2018 şi 
indicatorii tehnico-economici prezentaţi în anexa 1 parte integrantă din proiectul hotărâre 
propunem spre aprobare:

Documentaţia tehnico-economică faza SF cu elemente de DALI “Modernizare şi 
extindere Şcoala Gimnazială nr. 7 -  Municipiul Făgăraş11- rev. 2- Decembrie 2018 şi indicatorii 
tehnico-economici prezentaţi în anexa 1 parte integrantă din proiectul hotărâre necesare 
proiectului cu titlul "Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de străzi urbane în 
vederea creşterii calităţii vieţii în Municipiul Făgăraş”.

Faţă de cele prezentate mai sus vă rugăm să analizaţi şi să hotărâţi în consecinţă.
Cu consideraţie,

PRIMAR,
GHEORGHE SUCACIU

http://www.primaria-fagaras.ro
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„Modernizare $i extindere Şcoala Gimnaziala nr. 7 municipiul Fagaras"

Strada Dr. loan Senchea 104B, municipiul Făgăraş, judeţ Braşov
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DESCRIERE SUMARA PROIECT

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea documentaţiei:

„Modernizare şi extindere Şcoala Gimnaziala nr. 7 municipiul Fagaras"

1. 2. Beneficiar:

Municipiul Făgăraş

1. 3. Amplasament:

Strada Dr. loan Senchea 104B, municipiul Făgăraş, judeţ Braşovl.

2. SITUAŢIA EXISTENTA

Clădirea Scolii Generale nr. 7 este situată pe strada Dr. loan Senchea 104B,
municipiul Făgăraş, judeţul Braşov.

Amplasamentul (teren + clădire) se află in proprietatea Municipiului Făgăraş, fiind înscris in 
domeniul public al Unităţii Administrativ-Teritoriale.

Imobilul este înscris in Cartea Funciară a municipiului Făgăraş sub nr. cadastral 105174. 
Terenul are o suprafaţă de 4155.00 mp şi pe acesta se regăsesc:

o Clădire şcoala generală nr.7- amprentă Ia sol de 749.00 mp 
o Circulaţii - 2561,14 mp 
o Spaţii verzi -844,86 mp
Imobilul nu este cuprins in Zone Protejate sau raza de protecţie a monumentelor.
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INDICATORI URBANISTICI - EXISTENT!

S teren=4155,00mp 

S construita =749,00mp 

S desfasurata = 2247,00mp 

S spatii verzi = 844,86 mp 

S circulaţii = 2561,14 mp 

P.O.T .= 18,02 

C.U.T. = 0.54

Construcţia este amplasată pe un teren situat în intravilanul localităţii Făgăraş, judeţul Braşov. 
Terenul are suprafaţa de 4155 mp şi este orizontal.

Din punct de vedere al tipologiei clădirilor terţiare, clădirea se caracterizează prin:

• Zona teritorială -  urbană
• Conformarea şi amplasarea pe lot -  unitate de învăţământ 
o Regim înălţim e-Parter + 2 Etaje
© Elementele caracteristice privind amplasarea clădirii în zonă şi mediu construit sunt 
© următoarele:
© Zona climatică IV -  reprezentată prin temperatura exterioară de calcul Te=-210C 
© Clădire cu amplasament - mediu adăpostită
• Zona eoliană IV, caracterizată de viteză de calcul a vântului - 5 m/s 
© Clădirea are formă poligonală.

3. PROPUNERE

3.1 Pentru a răspunde solicitărilor beneficiarului, propunerile proiectantului prevăd realizarea unor 
lucrări conform certificatului de urbanism

în vederea eficientîzării funcţionale, aducerea imobilului la standardele actuale se propun 
următoarele lucrări:

- consolidarea structurii de rezistenţă a celor două corpuri de clădire în vederea încadrării în 
standardele actuale, extinderii cu un corp de clădire nou ce v-a adăposti sala de sport şi 
supraetajarea clădirii existente cu un nivel.

mailto:office@roadconstruct.ro
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construcţia unui corp de clădire nou care să adăpostească sala de sport 
Supraetajare în vederea extinderii zonei de laboratoare şi săli de clasă
Reabilitarea termică a clădirii prin placarea cu vată bazaltîcă a faţadelor, termoîzolarea terasei 

necirculabile, înlocuirea instalaţiei interioare de distribuire a agentului termic, înlocuirea tâmplăriei 
existente cu tâmplărie cu grad de eficienţă crescut.

Recompartimentarea spaţiilor interioare existente în vederea realizării fluxurilor corecte. 
Desfacerea tuturor finisajelor existente în vederea igienizării şi reabilitării clădirii

- înlocuirea finisajelor existente cu finisaje noi, în acord cu cerinţele acestui tip de funcţiune
- înlocuirea sistemului de scurgere al apelor pluviale
- înlocuirea pervazelor interioare şi exterioare 

Refacerea tuturor straturilor terasei la cota nou propusă 
Refacerea trotuarelor perimetrale şi etanşarea cu cordon de bitum 
Conformarea clădirii în vederea accesului persoanelor cu dizabilităţi 
Refacerea tuturor finisajelor exterioare

- înlocuirea instalaţiei de împământare cu priză de pământ.
- înlocuirea instalaţiilor electrice existente.
- înlocuirea instalaţiilor sanitare existente
- înlocuirea instalaţiilor termice interioare existente
- înlocuirea corpurilor de iluminat existente

Realizarea instalaţiilor termice, sanitare şi electrice pentru corpurile noi de clădire
Realizarea reţelei de hidranţi interior necesari
Realizarea reţelei de hidranţi exteriori necesari
Realizarea gospodăriei de apă în vederea datării cu hidranţi interior.
Dotarea clădirii cu centrală de detecţie şi semnalizare incendiu
Dotarea clădirii cu mijloace de apărare împotriva incendiilor (stingătoare, pichete PSI)
Dotarea cu mobilier nou a sălilor de clasă 
Dotarea cu mobilier sanitar nou a grupurilor sanitare

DETALIERE:

OBIECT 1 -  CONSOLIDARE Şl REABILITARE CLĂDIRE EXISTENTĂ/EXTINDERE CU UN NIVEL 

OBIECT 2 -  REALIZARE CLĂDIRE NOUĂ SALĂ DE SPORT Şi LIFT EXTERIOR 

OBIECT 3- GOSPODĂRIE DE APĂ 

OBIECT 4- GRUP ELECTROGEN

OBIECT 1 -  CONSOLIDARE $1 REABILITARE CLĂDIRE EXISTENTĂ/EXTINDERE CU UN NIVEL 

CORP C I

1. LUCRĂRI DE CONSOLIDARE CORP CIA si C1B

mailto:office@roadconstruct.ro
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Consolidarea structurii de rezistenţă a celor două corpuri de clădire în vederea încadrării în 
standardele actuale, extinderii cu un corp de clădire nou ce v-a adăposti sala de sport şi 
supraetajarea clădirii existente cu un nivel

• Supraetajare în vederea extinderii zonei de laboratoare şi săli de clasă. Supraetajarea
se va realiza pe întreaga suprafaţa existenta a corpului de clădire CI, urmând 
conturul exterior al clădirii. Arhitectura si volumetria noului etaj se vor înscrie in 
aspectul general al clădirii. Cota actuala a clădirii la atic este de +ll,79m  de la CTA iar 
cota propusa după etajare este +15,70m de la CTA.
Zona nou amenajata va cuprinde laboratoare, circulaţii, grupuri sanitare, birouri si 
anexe.
Structura de rezistenta a supraetajării va fi mixta (stâlpi si grinzi metalice; pereţi de 
inchidere din zidărie)
Din punct de vedere al finisajelor interioare si exterioare zona nou propusa va fi 
tratata similar cu celelalte nivele ale corpului CI. 

o Reabilitarea termică a clădirii prin placarea cu vată bazaltică a faţadelor, 
termoizolarea terasei necirculabile, înlocuirea instalaţiei interioare de distribuire a 
agentului termic, înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie cu grad de eficienţă 
crescut.
Toate materialele folosite la tratarea faţadelor vor avea agremente tehnice in care sa 
fie specificate gradele de reacţie la foc. Termoizolatia terasei necirculabila(vizitabîla 
prin chepeng) se va executa din vata bazaltica avand densitate ridicata cu grosimea 
de minim 15cm.
Se propune înlocuirea instalaţiei interioare de distribuţie a agentului termic si 
izolarea corespunzătoare a acesteia in vederea eficientizarii consumului de energie. 
Tamplaria exterioara nou propusa va respecta minim următoarele puncte:
- înlocuirea tampiariei existenta cu o tamplarie din PVC pentacameral in clasa de 

combustie min. C2 -  greu inflamabil. Izolarea, cu geam termoizolant low-e avand 
un sistem de garnituri de etansare duble;

- Tamplaria va fi dotata cu cel puţin 3 coltari/sîstem, prinderea balamalelor pe 
tocul ferestrelor sa va realiza cu cel puţin 4 şuruburi, iar balamaua inferioara de 
pe cercevea in minim 6 şuruburi pe doua direcţii;

- Geamul termoizolant va avea o dimensiune de tipul 4-16-4 mm, acolo unde este 
necesar, grosimea geamului poate fi mai mare;

- Geamul termoizolant dublu 4+16+4 va avea suprafaţa tratata cu un strat 
reflectant avand un coeficient de emisie e<0.1 si cu un coeficient de transfer 
maxim de U=l,3 w/mpK (R=0.77 mpK/w)

• Recompartimentarea spaţiilor interioare existente în vederea realizării fluxurilor 
corecte.
Se propune recompartimentarea spatiilor din grupurile sanitare in vederea 
amenajării unui grup sanitar pentru persoane cu dîzabîlîtati la fiecare nivel al clădirii. 
Accesul se va realiza din coridor. Deasemenea se propune amenajarea grupurilor

mailto:offjce@roadconstruct.ro
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sanitare pentru personal la nivelul 1, 2 si 3. Golurile nou create in urma 
recompartimentarii vor fi prevăzute cu buiandrug prefabricat sau turnat.

• Desfacerea tuturor finisajelor existente în vederea igienizării şi reabilitării clădirii
Se vor desface toate finisajele existente si se vor înlocui cu finisaje moderne cu 
durabilitate in timp si exploatare crescută.
Se propune refacerea stratului suport pentru finisaje interioare: refacere integrala a 
tencuielilor la pereţi de zidărie si refacere a sapelor pe zonele deteriorate (un 
procent estimat de aproximativ 30%);

• Refacerea tuturor finisajelor igienizării şi reabilitării clădirii
Finisajele la pereţi si tavane gletuiti vor fi de tip vopsitorii lavabile de culoare alba;

Dotarea cu mobilier nou a sălilor de clasă si laboratoarelor: banei, scaune, dulap, cuier, draperii, 
catedra.

Totodată, in ceea ce priveşte materialele didactice si dotările necesare pentru funcţionarea 
laboratoarelor s-au prevăzut achiziţionarea:

Laborator Fizica Cantitate
Trusa Electricitate 2
Trusa magnetism 2
Trusa Mecanica 2
Trusa Bazele opticii 2
Trusa Fenomene termice 2
Tabla interactiva 1

Labortor Chimie
Halat protecţie 30
Tabla interactiva 1
Masa laborator chimie (4 elevi) 6

Laborator stiinte (biologie, geografie)
Trusa de disecţie (grup 15 elevi) 1
Lada ecolabbox 1
Microscop monocular pentru elevi 15
Model schelet flexibil 1
Halat protecţie 30
Tabla interactiva 1
Harţi magnetice 8

Limbi Străine
Planşe 20
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Tabla interactiva 1

Informatica
Tabla interactiva 1
Se vor folosi calculatoarele si echipamentele IT disponibile

Grupurile sanitare

Vor fi refăcute placările cu gresie si placările din faianţa in zonele de grup sanitar (dusuri + vestiare, 
spalatoare si WC) cu H = 210 cm, in plus se va prevedea hidroizolatie flexibila pe baza de ciment si 
rasina pentru pereţi zone umede;
Băile vor fi dotate cu accesoriile standard: lavoare cu baterii din inox, dozator pentru săpun lichid, 
dispenser pentru hârtie igienica aferente fiecărui compartiment de WC.
înlocuirea finisajelor existente cu finisaj din gresie antiderapanta la pardoselile din grupurile 
sanitare si uscator, se va prevedea hidroizolatie flexibila pe baza de ciment si rasina pentru 
pardoseli zone umede care va fi prevăzută si pe pereţi pana la cota +lm  de la cota pardoselii;
Uşile de acces la grupurile sanitare vor avea H = 210 cm si vor fi realizate din PVC alb.

Circulaţii

Se înlocuieşte finisajul existent al zonelor de circulaţie (coridoare si scări) cu finisaj covor PVC 
pentru trafic intens, ignifugat (coridoare si casa scării); finisajul va fi prevăzut cu scafa pardoseala + 
profil de terminaţie + coltare (ridicare pe perete a finisajului cu H = 20 cm) pentru toate zonele de 
circulaţie interioara (inclusiv trepte scări);
Lambriu din PVC cu H= 30 cm prevăzut pentru zonele de circulaţie de tip coridoare si casa scării 
(panou pentru protecţie perete interior - 2 mm PVC solid, rezistent la zgariere, abraziune, lovire, 
şocuri mecanice).
Săli de clasa, birouri
Se înlocuieşte finisajul existent cu parchet laminat pe suport de folie cu plinta din PVC în aceeaşi 
culoare;

Laboratoare

Se înlocuieşte finisajul existent cu finisaj covor PVC pentru trafic intens, ignifugat (coridoare si casa 
scării); finisajul va fi prevăzut cu scafa pardoseala + profil de terminaţie + coltare (ridicare pe perete 
a finisajului cu H = 20 cm);
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Anexe
Se înlocuieşte finisajul existent cu finisaj covor PVC pentru trafic intens, ignifugat (coridoare si casa 
scării); finisajul va fi prevăzut cu scafa pardoseala + profil de terminaţie + coltare (ridicare pe perete 
a finisajului cu H = 20 cm);
înlocuirea finisajelor existente cu finisaje noi se va realiza în acord cu cerinţele acestui tip de 
funcţiune;

Toate spatiile vor fi ventilate si iluminate natural, excepţie facand anumite spatii (grupuri 
sanitare sau depozite) care vor fi prevăzute cu instalaţie mecanica de ventilare.

Pentru depozitarea deşeurilor menajere a fost prevăzută o platforma pentru europubele in 
incinta proprie, iar pentru evacuarea acestora se va face contract cu societăţile care prestează 
astfel de servicii.

Intre doua spatii cu pericol de incendiu diferit, se vor prevedea compartimentări rezistente la 
foc 2 ore.

Elementele de separare fata de restul clădirii a încăperilor cu risc mijlociu de incendiu se vor 
face conform P118/99.

Pentru caile de evacuare se vor respecta prevederile P118/99 , pentru clădiri cu gradul de 
rezistenta la foc II.

• înlocuirea sistemului interior de scurgere al apelor pluviale;
• înlocuirea tamplariei interioare cu tamplarie din PVC la sălile de clasa si tamplarie 

metalica rezistenta la foc pe zona de circulaţii si la casele de scara.
• înlocuirea pervazelor interioare şi exterioare

Pentru glafurile interioare se propune utilizarea celor prefabricate din PVC iar cele exterioare vor fi 
realizate din tabla zincata vopsita in câmp electrostatic culoare închisa.

• Refacerea tuturor straturilor terasei la cota nou propusă
® Refacerea trotuarelor perimetrale şi etanşarea cu cordon de bitum 
e Conformarea clădirii în vederea accesului persoanelor cu dizabilităţi 
o Refacerea tuturor finisajelor exterioare;

Finisajele exterioare vor fi tencuieli texturate aplicate pe termosistem si elemente decorative din 
lemn tratat împotriva intemperiilor.

înlocuirea tuturor instalaţiilor existente care se afla in stare avansata de degradare

- înlocuirea instalaţiilor electrice existente.
Proiectul va oferi soluţii tehnice pentru următoarele tipuri de instalaţii electrice:

>  Alimentarea cu energie electrica;
>  Instalaţii electrice de iluminat general;
>  Instalaţii electrice de iluminat de siguranţa;
>  Instalaţii electrice de prize pentru uz general;
>  Instalaţii electrice de forţa;
>  Instalaţii electrice de protecţie împotriva şocurilor electrice;



ADRESA: BUCUREŞTI, SECTOR 6, 
1 MAI, NR. 35, 061626 
Email: officefl>roadconstruct.ro 
Tel: 0371.153.275 
Fax: 031.425.21.62

SISTEM DE WDttKHWT CERTIflttT 
10 C134Z21/M22ME1/03164S1 

KO 3301 ISO 14001 OHSJtSBOOl

>  Instalaţia de protective împotriva trăsnetelor;
>  Priza de pamant;
>  Instalaţii detecţie semnalizare si avertizare la incendiu;
>  Instalaţii de supraveghere video;
>  Instalaţii de voce-date.

OBIECT 2 -  REALIZARE CLĂDIRE NOUĂ SALĂ DE SPORT $1 LIFT EXTERIOR 

CORP C3: - SALA DE SPORT+ VESTIARE

Sala de sport
Construcţia unui corp de clădire nou care să adăpostească sala de sport avand structura 
metalica independenta de structura actuala a corpului CI;

- Structura metalica a sălii de sport va fi termoprotejata 120 minute cu vopsea 
termospumanta.

- Sala de sport va fi orientata cu latura lunga pe direcţia Vest si va comunica la nivelul 
parterului prin corpul nou de cladire(vestiare) cu imobilul C1B

- Structura sălii de sport va fi metalica iar închiderile se vor realiza din panouri 
termoizolante ignifuge.

- Tamplaria va fi realizata din PVC cu geam termoizolant avand capacitati termoizolante 
sporite.

- Accesul se va realiza de la cota terenului amenajat prin intermediul unei scări exterioare 
si al unei rampe pentru accesul persoanelor cu dizabilitati.

- Finisajele interioare vor fi vopsitorii lavabile.
- Pardoseala va avea finisaj din PVC special pentru sptîile destinate activitatilor sportive.
- Suprafaţa necesara de teren pentru amplasarea sălii de sport este de 570mp.
- Sala de sport va fi prevăzută cu trei ieşiri de urgenta, una prin vestiare si doua direct in 

exterior.
- Acoperişul sălii de sport va fi realizat din panouri termoizolante pentru acoperiş.
- Inaltimea libera salîî de sport va fi de minim 6,5m.
- Ferestrele sălii de sport vor fi dotate cu sistem de deschidere automat si manual în caz 

de incendiu (in suprafaţa de 1% din suprafaţa pardoselii).
Finisajele exterioare vor fi tencuieli texturate aplicate pe termosistem si elemente 
decorative din lemn tratat împotriva intemperiilor si metal.

- Scurgerea apelor pluviale va fi realizata prin burlane amplasate pe faţada

- Zona de vestiare va avea structura independenta alcatuîta din cadre din B.A. si pereţi de 
închidere din zidărie.

- Acoperişul va fi tip terasa cu termoizolatii si hidroizolatiî corespunzătoare.
- Vestiarele vor fi dotate cu grupuri sanitare, dusuri si zona de schimb cu dulapuri. 

Vestiarele sunt dotate cu vestiar comun fete si băieţi pentru persoanele cu dizabilitati.
- Finisajele vor fi:

Pentru pardoseli- gresie antiderapanta. Pe zona spatiilor umede va fi prevăzută 
hidroizolatie lichida aplicabila cu pensula care va fi aplicata si pe pereţi pana la cota de Im.

Vestiare
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Pentru pereţi- pentru zona pereţilor se propune aplicarea de zugrăveli cu vopsea 
lavabila antibacteriana in proporţie de 60%(pereti si tavane), combinata in zonele de dus si 
chiuvete cu faianţa.

Circulaţii -  pe zona de circulaţii se prevede finisaj din PVC cu inserţie metalica pentru 
trafic intens cu plinta (0,20cm intors pe perete).

Zona circulaţiilor verticale va fi prevăzută cu finisaj din PVC cu inserţii de lamele 
antiderapante la trepte.

Scările sunt prevăzute cu balustrada metalica si mana curenta din lemn care va fi 
reabilitata

In zona scărilor exterioare se propune ca finisaj beton aparent.
- Grupurile sanitare vor fi dotate cu obiecte sanitare corespunzătoare si vor fi branşate la 

utilităţile din corpul C I

In ceea ce prevestea dotarea sălii de sport prin proeict s-au prevăzut achiziţionarea:
Sala sport cantitate
vestiar 4
Coşuri baschet 2
poarta hanba/minifotbal 2

LIFT EXTERIOR
In vederea realizării accesului persoanelor cu dizabilitati la etajele superioare ale clădirii se propune 
amenajarea pe latura de vest a corpului C IA  un lift hidraulic cu 4 statii. Structura puţului de lift este 
in cadre din B.A. iar închiderile din zidărie.
Realizarea circulaţiei pe verticala cu ajutorul liftului nou propus se va realiza conform Normativului 
privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu 
handicap, indicativ NP 051-2012, in special prevederile capitolelor VII.3. si VII.7.

OBIECT 3 - GOSPODĂRIE DE APĂ
Scenariu UNIC -  realizarea gospodăriei de apa

Pe teren se propune conform planului de situaţie amenajarea unei gospodării de incendiu pentru 
hidranţii nou propuşi.

încăperea destinată gospodăriei de incendiu este subterană, construită din beton armat şi 
hidroizolată corespunzător. Accesul se realizează de la CTA prin intermediul unei trape metalice şi al 
unei scări de pisică amplasată conform planurilor ataşate. Alimentarea cu apă de incendiu se va 
face din clădirea propusă în incintă, unde se va amplasa gospodăria de incendiu interior care este 
compusă din:

- Rezerva intangibilă incendiu.

- Grupul de pompare hidranţi interiori.

mailto:office@roadconstruct.ro
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OBIECT 4- GRUP ELECTROGEN
în caz de întrerupere a alimentării cu energie electrică, se va monta un grup generator de 

joasă tensiune, de 40 KVA, de exterior, insonorizat.
Grupul generator de joasă tensiune, este prevăzut pentru preluarea alimentării cu energie 

electrică a consumatorilor vitali ai corpurilor CIA, C1B, C3, în situaţia în care este întreruptă 
alimentarea cu energie electrică.

Acesta trebuie să asigure funcţionarea tuturor receptorilor electrici vitali pe care îi deserveşte 
timp de minim 8 ore fără întrerupere.

Grupul electrogen va fi prevăzut cu tablou electric de automatizare propriu şi cu panou cu 
AAR şi va fi racordat la barele tabloului de distribuţie al receptorilor vitali.

Grupul electrogen va fi amplasat la exterior in partea de sud a terenului.
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3.2. Accesul se va face din str.dr. loan Senchea. De asemenea, accesul se poate face şi pe 
aleea carosabilă existentă pe limita posterioară a proprietăţii.

Traficul rutier si de intervenţie al maşinilor de pompieri se face pe drumurile betonate 
existente.

Şcoala Generală nr. 7 este situată pe strada Dr. loan Senchea 104B, municipiul Făgăraş, 
judeţ Braşov. Amplasamentul (teren + clădire) se află în proprietatea Municipiului Făgăraş fiind 
înscris în domeniul public al Unităţii Administrativ-Teritoriale.

Accesul auto se realizează din strada: Râului si din strada Dr. loan Senchea.
Accesul pietonal se realizează din strada: Râului si din strada Dr. loan Senchea

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei

• Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiţii, exprimata in lei, cu 
TVA si respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul 
general

Denumire Valoare ffara TVA) TVA Valoare finclusiv TVA)

LEI LEI LEI
TOTAL GENERAL 8.339.041,74 1.571.046,23 9.910.087,97

Din care C + M 6.397.948,45 1,215.610,21 7.613.558,66

o Indicatori minimali, respectiv indicatorori de performanta -  elemente fizice / capacitati 
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiţii -  si, după caz, calitativi, in 
conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

S teren=4155,00mp 
S construita =1449,50mp

mailto:office@roadconstruct.ro


ADRESA: BUCUREŞTI, SECTOR 6, 
1 MAI, NR. 35, 061626 
Email: offlce@roadconstruct.ro 
Tel: 0371.153.275 
Fax: 031.425.21.62

asrw e  wuuEHBfr «urmi
10 C13(221/tQ2B0Sira31E4S1 

tSOSDOI ISO K001 0H5AST8001

S desfasurata = 3711,70mp

P.O.T.= 34,88 
C.U.T. = 0.90

CATEGORIA DE IMPORTANTA "C"
CLASA DE IMPORTANTA "II”
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC Gradul "II"

• Durata estimata de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimata in luni.
Conform graficului de realizare a investiţiei propus durata de realizare a investiţiei este de 24

luni

Proiectant

S.C. Road ConstructS.R.L.

mailto:offlce@roadconstruct.ro
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HOTĂRÂRE 123 
din data de 26.04,2018

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF cu elemente de DALI 
“Modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială nr. 7 -  Municipiul Făgăraş“ şi a indicatorilor 
tehnico - economici pentru proiectul cu titlul “Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr. 7 şi a 
reţelei de străzi urbane, în vederea creşterii calităţii vieţii în Municipiul Făgăraş“

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, 
întrunitîn şedinţă ordinară

Analizând raportul de specialitate nr. 13.918/ 26.04.2018 al Compartimentului Implementare 
Proiecte de Finanţare, prin care se propune aprobarea actualizării documentaţiei tehnico -  
economice SF cu elemente de DALI “Modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială nr. 7 -  
Municipiul Făgăraş11 şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu titlul “Modernizarea 
Şcolii Gimnaziale nr. 7 şi a reţelei de străzi urbane, în vederea creşterii calităţii vieţii în 
Municipiul Făgăraş"

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraş cu nr. 13.918/1/ 
26.04.2018 şi prevederile HCL nr. 122/26.04.2018 privind aprobarea participării Municipiului 
Făgăraş în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul 
POR/2018/13/13.1/I/7 REGIUNI (Cod nr. POR/381/13), Axa prioritară 13: Sprijinirea 
regenerării oraşelor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 9b: Oferirea de sprijin pentru 
reviializarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi 
rurale, Obiectivul specific 13.1: îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi 
mijlocii din România, din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 -  2020;

Ţinând seama de avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului şi al Comisiei pentru administraţia 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 
problemele minorităţilor,

Luând în considerare prevederile Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tchnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare.

Analizând studiul SF cu elemente de DALI "Modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială nr.
7 -  Municipiul Făgăraş",

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secretaria.t@primaria-fagaras.ro


Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi ale alin. (4) lit. d), din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art 1 - Se aprobă actualizarea documentaţiei tehnico -economice faza SF cu elemente de 
DALI “Modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială nr. 7 -  Municipiul Făgăraş“, şi 
indicatorii tehnico-economici, conform anexei l parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 -  Documentaţia mai sus menţionată se va depune în cadrul proiectului cu titlul 
“Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr. 7 şi a reţelei de străzi urbane, în vederea creşterii 
calităţii vieţii în Municipiul Făgăraş“.

Art. 3 -  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului 
Făgăraş, SUCACIU GHEORGHE , prin Administratorul public şi a Compartimentului de 
implementare proiecte de finanţare .

Adoptată cu 15 voturi pentru, - abţineri, - împotrivă 

Consilieri prezenţi 15 

Consilieri funcţie 19 

Prezenta se comunică

Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

1 ex Instituţia prefectului 
1 ex dosar şedinţă 
1 ex afişare
1 ex Comp. Implementare Proiecte de Finanţare 
1 ex Primar
1 ex Administrator Public 
1 ex Secretar
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„Modernizare şi extindere Şcoala Gimnaziala nr. 7 municipiul Fagaras"

Strada Dr. loan Senchea 104B, municipiul Făgăraş, judeţ Braşov
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DESCRIERE SUMARA PROIECT

1. DATE GENERALE

1. 1. Denumirea documentaţiei:

-  - „Modernizare şi extindere Şcoala Gimnaziala nr. 7 municipiul' Fâgaras" 

1. 2. Beneficiar:

Municipiul Făgăraş

1. 3. Amplasament: /  •

Strada Dr. loan Senchea 104B, municipiul Făgăraş, judeţ Braşovl.

2. SfTUATIA EXISTENTA

municipiul Făgăraş, judeţul Braşov.

Amplasamentul (teren + clădire) se află in proprietatea Municipiului Făgăraş, fiind înscris în 
domeniul public al Unităţii Administrativ-Teritoriale.

Imobilul este înscris in Cartea Funciară a municipiului Făgăraş sub nr. cadastral 105174. 
Terenul are o suprafaţă de 4155.00 mp şi pe acesta se regăsesc:

o Clădire şcoala generală nr.7- amprentă la sol de 749.00 mp 
o Circulaţii - 2561,14 mp

Clădirea Scolii Generale nr. 7 este situată pe strada Dr. loan Senchea 104B,

o Spaţii verzi -844,86 mp
Imobilul nu este cuprins in Zone Protejate sau raza de protecţie a monum

f9  HO a
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INDICATORI URBANISTIC! - EXISTENT!

S teren=4155,0ump 

S construita =749,00mp 

S desfasurata = 2247,OOmp 

S spatii verzi = 844,86 mp

S circulaţii = 2561,14 mp ,
/ *

P,O.T.= 18,02 / / '
I ■ ,

C.U.T. -  0.54 1 \

Construcţia este amplasată pe un teren situat în intravilanul localităţii Făgăraş, judeţul Braşov. 
Terenul are suprafaţa de 4155 mp şi este orizontal. "

Din punct de vedere al tipologiei clădirilor terţiare, clădirea se caracterizează prin:

\

■/

o Zona teritorială -  urbană
o Conformarea şi amplasarea pe lot -  unitate de învăţământ 
o Regim înălţime -P a rte r  + 2 Etaje
o Elementele caracteristice privind amplasarea clădirii în zonă şi mediu construit sunt 
o următoarele:
o Zona climatică I V -  reprezentată prin temperatura exterioară de calcul Te=-210C 
o Clădire cu amplasament - mediu adăpostită 
o Zona eoliană IV, caracterizată de viteză de calcul a vântului - 5 m/s 
o Clădirea are formă poligonală.

3. PROPUNERE

3.1 Pentru a răspunde solicitărilor beneficiarului, propunerile proiectantului prevăd realizarea unor 
lucrări conform certificatului de urbanism

în vederea eficientizării funcţionale, aducerea imobilului la standardele actuale se propun 
următoarele lucrări:

consolidarea structurii de rezistenţă a celor două corpuri de clădire în vederea încadrării în 
standardele actuale, extinderii cu un corp de clădire nou ce v-a adăposti sala de sport şi 
supraetajarea clădirii existente cu un nivel.
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construcţia unui corp de clădire nou care să adăpostească sala de sport 
Supraetajare în vederea extinderii zonei de laboratoare şi săli de clasă 
Reabilitarea termică a clădirii prin placarea cu vată bazaltică a faţadelor, 

necirculabile, înlocuirea instalaţiei interioare de distribuire a agentului termic, înlocuirea tâmplăriei 
existente cu tâmplărîe cu grad de eficienţă crescut.

Recompartimentarea spaţiilor interioare existente în vederea realizării fluxurilor corecte. 
Desfacerea tuturor finisajelor existente în vederea igienizării şi reabilitării clădirii

- înlocuirea finisajelor existente cu finisaje noi, în acord cu cerinţele acestui tip de funcţiune
- înlocuirea sistemului de scurgere al apelor pluviale
- înlocuirea pervazelor interioare şi exterioare 

Refacerea tuturor straturilor terasei la cota nou propusă 
Refacerea trotuarelor perimetrale şi etanşarea cu cordon de bitum 
Conformarea clădirii în vederea accesului persoanelor.cu dizabilităţi ...
Refacerea tuturor finisajelor exterioare

- înlocuirea instalaţiei de împământare cu priză de pământ.
- înlocuirea instalaţiilor electrice existente.
- înlocuirea instalaţiilor sanitare existente /, ' \
- înlocuirea instalaţiilor termice interioare existente
- înlocuirea corpurilor de iluminat existente

Realizarea instalaţiilor termice, sanitare şi electrice pentru corpurile noi de clădire 
Realizarea reţelei de hidranţi interior necesari \ i
Realizarea reţelei de hidranţi exteriori necesari - ;
Realizarea gospodăriei de apă în vederea datării cu hidranţi interior.
Dotarea clădirii cu centrală de detecţie şi semnalizare incendiu
Dotarea clădirii cu mijloace de apărare împotriva incendiilor (stingătoare, pichete PSJ)
Dotarea cu mobilier nou a sălilor de clasă 
Dotarea cu mobilier sanitar nou a grupurilor sanitare.

DETALIERE:

OBIECT 1 -  CONSOLIDARE Şl REABILITARE CLĂDIRE EXISTENTĂ/EXTINDERE CU UN NIVEL 

OBIECT 2 -  REALIZARE CLĂDIRE NOUĂ SALĂ DE SPORT Şl LIFT EXTERIOR 

OBIECT 3- GOSPODĂRIE DE APĂ 

OBIECT 4- GRUP ELECTROGEN

OBIECT 1 -  CONSOLIDARE Şl REABILITARE CLĂDIRE EXISTENTĂ/EXTINDERE CU UN NIVEL 

CORP CI

CIAD
* ̂

. .• • ®
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1D C13tt*1/fl2M061/O31S4S1 

ISO 3001 ISO {4001 0KS4S18001

termoizolarea terasei

1. LUCRĂRI DE CONSOLIDARE CORP CIA  si C1B
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Consolidarea structurii de rezistenţă a celor două corpuri de clădire în vederea încadrării în standardele 
actuale, extinderii cu un corp de clădire nou ce v-a adăposti sala de sport şi supraetajarea clădirii existente 
cu un nivel

o Supraetajare în vederea extinderii zonei de laboratoare şi săli de clasă. Supraetajarea 
se va realiza pe întreaga suprafaţa existenta a corpului de clădire C I, urmând 
conturul exterior al clădirii. Arhitectura si volumetrîa noului etaj se vor inscrie in 
aspectul general al clădirii. Cota actuala a clădirii Ia atic este de + ll,7 9 m  de ia CTA iar 
cota propusa după etajare este +15,70m de la CTA.
Zona nou amenajata va cuprinde laboratoare, circulaţii, grupuri sanitare, birouri si 
anexe.
Structura de rezistenta a supraetajării va fi mixta (stâlpi si grinzi metalice; pereţi de 
închidere din zidărie)
Din punct de vedere al finisajelor interioare si exterioare zona no.u propusa va fi 
tratata similar cu celelalte nivele ale corpului C I. /  \

o Reabilitarea termică a clădirii prin placarea cu vată bazaltică a faţadelor, 
termoizolarea terasei necirculabile, înlocuirea instalaţiei interioare de distribuire a 
agentului termic, înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie cu grad de eficienţă 
crescut.
Toate materialele folosite la tratarea faţadelor vor avea agremente tehnice in care sa 
fie specificate gradele de reacţie la foc. Termoizolatia terasei necircu!abi!a(vizitabiia 
prin chepeng) se va executa din vata bazaltica avand densitate ridicata cu grosimea 
de minim 15cm.
Se propune înlocuirea instalaţiei interioare de distribuţie a agentului termic si 
izolarea corespunzătoare a acesteia in vederea eficientizarii consumului de energie. 
Tamplarîa exterioara nou propusa va respecta minim următoarele puncte:

- înlocuirea tamplariei existenta cu o tamplarie din PVC pentacameral in clasa de 
combustie min. C2 -  greu inflamabil. Izolarea, cu geam termoizolant low-e avand 
un sistem de garnituri de etansare duble;

- Tamplarîa va fi dotata cu cel puţin 3 coltari/sistem, prinderea balamalelor pe 
tocul ferestrelor sa va realiza cu cel puţin 4 şuruburi, iar balamaua inferioara de 
pe cercevea in minim 6 şuruburi pe doua direcţii;

- Geamul termoizolant va avea o dimensiune de tipul 4-16-4 mm, acolo unde este 
necesar, grosimea geamului poate fi mai mare;

- Geamul termoizolant dublu 4+16+4 va avea suprafaţa tratata cu un strat 
reflectant avand un coeficient de emisie e<0.1 si cu un coeficient de transfer 
maxim de U=l,3 w/mpK (R=0.77 mpK/w)

o Recompartimentarea spaţiilor interioare existente în vederea realizării fluxurilor

Se propune recompartimentarea spatiilor din grupurile sanitare in vederea 
amenajării unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati la fiecare nivel al clădirii.

corecte.

mailto:office@roadconstruct.ro
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sanitare pentru personal la nivelul 1, 2 si 3. Golurile nou create in urma 
recompartimentarii vor fi prevăzute cu buiandrug prefabricat sau turnat.

o Desfacerea tuturor finisajelor existente în vederea igienizării şi reabilitării clădirii 
Se vor desface toate finisajele existente si se vor înlocui cu finisaje moderne cu 
durabilitate in timp si exploatare crescută.
Se propune refacerea stratului suport pentru finisaje interioare: refacere integrala a 
tencuielilor la pereţi de zidărie si refacere a sapelor pe zonele deteriorate (un 
procent estimat de aproximativ 30%); 

o Refacerea tuturor finisajelor igienizării şi reabilitării clădirii
Finisajele la pereţi si tavane gletuiti vor fi de tip vopsitorii lavabile de culoare alba;

Grupurile sanitare

Vor fi refăcute placările cu gresie si placările din faianţa in zonele de grup sanitar (dusuri + vestiare, 
spalatoare si WC) cu H = 210 cm, in plus se va prevedea hidroizolatie flexibila pe baza de ciment si 
rasina pentru pereţi zone umede;
Băile vor fi dotate cu accesoriile standard: lavoare cu baterii din inox, dozator pentru săpun lichid, 
dispenser pentru hârtie igienica aferente fiecărui compartiment de WC. 
înlocuirea finisajelor existente cu finisaj din gresie antiderapanta la pardoselile din grupurile 
sanitare si uscator, se va prevedea hidroizolatie flexibila pe baza de ciment si rasina pentru 
pardoseli zone umede care va fi prevăzută si pe pereţi pana la cota + lm  de la cota pardoselii;
Uşile de acces la grupurile sanitare vor avea H = 210 cm si vor fi realizate din PVC alb.

Circulaţii

Se înlocuieşte finisajul existent al zonelor de circulaţie (coridoare si scări) cu finisaj covor PVC 
pentru trafic intens, ignifugat (coridoare si casa scării); finisajul va fi prevăzut cu scafa pardoseala + 
profil de terminaţie + coltare (ridicare pe perete a finisajului cu H = 20 cm) pentru toate zonele de 
circulaţie interioara (inclusiv trepte scări);
Lambriu din PVC cu H= 30 cm prevăzut pentru zonele de circulaţie de tip coridoare si casa scării 
(panou pentru protecţie perete interior - 2 mm PVC solid, rezistent Ia zgariere, abraziune, lovire, 
şocuri mecanice).
Săli de clasa, birouri
Se inlocuieste finisajul existent cu parchet laminat pe suport de folie cu plinta din PVC in aceeaşi 
culoare;

Laboratoare
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Se iniocuieste finisajul existent cu finisaj covor PVC pentru trafic intens, ignifugat (coridoare si casa 
scării); finisajul va fi prevăzut cu scafa pardoseala + profil de terminaţie + coltsre (ridicare pe perete 
a finisajului cu H = 20 cm);

Anexe
Se iniocuieste finisajul existent cu finisaj covor PVC pentru trafic intens, ignifugat (coridoare si casa 
scării); finisajul va fi prevăzut cu scafa pardoseala + profil de terminaţie + coltare (ridicare pe perete 
a finisajului cu H = 20 cm);
înlocuirea finisajelor existente cu finisaje noi se va realiza în acord cu cerinţele acestui tip de 
funcţiune;

Toate spatiile vor fi ventilate si iluminate natural, excepţie facand anumite spatii (grupuri 
sanitare.sau depozite) care vor fi prevăzute cu instalaţie.meranics-ds-vcntllare.

Pentru depozitarea deşeurilor menajere a fost prevăzută o platforma pentru europubele in 
incinta proprie, iar pentru evacuarea acestora se va face contract cu societăţile care prestează 
astfel de servicii.

Intre doua spatii cu pericol de incendiu diferit, se vor prevedea compartimentări rezistente la 
foc 2 ore.

Elementele de separare fata de restul clădirii a încăperilor cu risc mijlociu de incendiu se vor 
face conform P118/99 .

Pentru caile de evacuare se vor respecta prevederile P118/99, pentru clădiri cu gradul de 
rezistenta la foc II.

o înlocuirea sistemului interior de scurgere a! apelor pluviale; 
o înlocuirea tamplariei interioare cu tamplarie din PVC la sălile de clasa si tamplarie 

metalica rezistenta la foc pe zona de circulaţii sl Ia casele de scara, 
o înlocuirea pervazelor interioare şi exterioare

Pentru glafurile interioare se propune utilizarea celor prefabricate din PVC iar cele exterioare vor fi 
realizate din tabla zincata vopsita in câmp electrostatic culoare închisa.

o Refacerea tuturor straturilor terasei la cota nou propusă 
o Refacerea trotuarelor perimetrale şi etanşarea cu cordon de bitum 
c Conformarea clădirii în vederea accesului persoanelor cu dîzabilităţi 
o Refacerea tuturor finisajelor exterioare; \

Finisajele exterioare vor fi tencuieli texturate aplicate pe termosistem si elemente decorative din 
lemn tratat împotriva intemperiilor.

înlocuirea tuturor instalaţiilor existente care se afla in stare avansata de degradare

- înlocuirea instalaţiilor electrice existente.
Proiectul va oferi soluţii tehnice pentru următoarele tipuri de instalaţii electrice:

>  Alimentarea cu energie electrica;
>  instalaţii electrice de iluminat general;
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>  Instalaţii electrice de iluminat de siguranţa;
>  Instalaţii electrice de prize pentru uz general;
>  instalaţii electrice de forţa;
>  Instalaţii electrice de protecţie împotriva şocurilor electrice;
>  Instalaţia de protective împotriva trăsnetelor;
>  Priza de pamant;
>  Instalaţii detecţie semnalizare si avertizare la incendiu;
>  Instalaţii de supraveghere video;
>  Instalaţii de voce-date.

OBIECT 2 -REALIZARE CLĂDIRE NOUĂ SALĂ DE SPORT 51 LIFT EXTERIOR 

CORP C3: - SALA DE SPORT-f VESTIARE

Sala de sport v .
Construcţia unui corp de clădire nou care să adăpostească sala de sport avand structura 
metalica independenta de structura actuala a corpului CI; .
Structura metalica a sălii de sport va fi termoprotejata 120 minute cu vopsea termospumanta. 
Sala de sport va fi orientata cu latura lunga pe direcţia Vest si va comunica la nivelul parterului 
prin corpul nou de cladîre(vestiare) cu imobilul C1B
Structura salîi de sport va fi metalica iar închiderile se vor realiza din panouri termoizolante 
ignifuge.
Tamplaria va fî realizata din PVC cu geam termoi2olant avand capacitati termoizolante sporite. 
Accesul se va realiza de la cota terenului amenajat prin intermediul unei scări exterioare si al 
unei rampe pentru accesul persoanelor cu dizabilitati.
Finisajele interioare vor fi vopsitorii lavabile.
Pardoseala va avea finisaj din PVC special pentru sptiile destinate activitatilor sportive.
Suprafaţa necesara de teren pentru amplasarea sălii de sport este de 570mp.
Sala de sport va fi prevăzută cu trei ieşiri de urgenta, una prin vestiare si doua direct in exterior. 
Acoperişul sălii de sport va fi realizat din panouri termoizolante pentru acoperiş.
Inaltimea libera sălii de sport va fi de minim 6,5m.
Ferestrele sălii de sport vor fi dotate cu sistem de deschidere automat si manual in caz de 
incendiu (in suprafaţa de 1% din suprafaţa pardoselii).
Finisajele exterioare vor fi tencuieli texturate aplicate pe termosistem si elemente decorative 
din lemn tratat împotriva intemperiilor si metal.
Scurgerea apelor pluviale va fi realizata prin burlane amplasate pe faţada

Vestiare
Zona de vestiare va avea structura independenta alcatuita din cadre din B.A. si pereţi de 
închidere din zidărie.
Acoperişul va fi tip terasa cu termoizolatii si hidroizolatii corespunzătoare.
Vestiarele vor fi dotate cu grupuri sanitare, dusuri si zona de schimb cu dulapuri.
Vestiarele sunt dotate cu vestiar comun fete si băieţi pentru persoanele cu dizabilitati.
Finisajele vor fi;

Pentru pardoseli- gresie antiderapanta. Pe zona spatiilor umede va fi prevăzută hidroizolatie 
lichida aplicabila cu pensula care va fi aplicata si pe pereţi pana la cota de Im.
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Pentru pereţi- pentru zona pereţilor se propune aplicarea de zugrăveli cu vopsea lavabila 
antibacteriana in proporţie de 60%(pereti si tavane), combinata *n zonele de dus si chiuvete cu 
faianţa.

Circulaţii -  pe zona de circulaţii se prevede finisaj din PVC cu inserţie metalica pentru trafic 
intens cu plinta (0,20cm întors pe perete).

Zona circulaţiilor verticale va fi prevăzută cu finisaj din PVC cu inserţii de lamele 
antiderapante la trepte.

Scările sunt prevăzute cu balustrada metalica si mana curenta din lemn care va fi reabilitata 
In zona scărilor exterioare se propune ca finisaj beton aparent.
Grupurile sanitare vor fi dotate cu obiecte sanitare corespunzătoare sî vor fi branşate ia 
utilităţile din corpul C I

LIFT EXTERIOR ........................
In vederea realizării accesului persoanelor cu dizabilitati la etajele superioare ale clădirii se propune 
amenajarea pe latura de vest a corpului CIA un lift hidraulic cu 4 statii. Structura puţului de lift este în cadre 
din B.A. iar închiderile din zidărie

OBIECT 3 - GOSPODĂRIE PE APĂ
Scenariu UNIC-realizarea gospodăriei de apa

OBIECT 4- GRUP ELECTROGEN ■' \
în caz de întrerupere a alimentării cu energie electrică, se va monta un grup generator de joasă 

tensiune, de 40 KVA, de exterior, insonorizat. \ /
Grupul generator de joasă tensiune, este prevăzut pentru preluarea alimentării cu.energie electrică a 

consumatorilor vitali ai corpurilor CIA, C1B, C3, în situaţia în care este întreruptă alimentarea cu energie 
electrică.

Acesta trebuie să asigure funcţionarea tuturor receptorilor electrici vitali pe care îi deserveşte timp de 
minim 8 ore fără întrerupere.

Grupul electrogen va fi prevăzut cu tablou electric de automatizare propriu şi cu panou cu AAR şi va fi 
racordat la barele tabloului de distribuţie al receptorilor vitali.

Grupul electrogen va fi amplasat la exterior in partea de sud a terenului.

3.2. Accesul se va face din str.dr. loan Senchea. De asemenea, accesul se poate face şi pe 
aleea carosabilă existentă pe limita posterioară a proprietăţii.

Traficul rutier si de intervenţie al maşinilor de pompieri se face pe drumurile betonate 
existente.

Şcoala Generală nr. 7 este situată pe strada Dr. loan Senchea 104B, municipiul Făgăraş, 
judeţ Braşov. Amplasamentul (teren + clădire) se află în proprietatea Municipiului Făgăraş fiind 
înscris în domeniul public al Unităţii Administrativ-Teritoriale.

Accesul auto se realizează din strada: Râului si din strada Dr. loan Senchea.
Accesul pietonal se realizează din strada: Râului si din strada Dr. loan Senchea

\
\

\
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Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei

o Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiţii, exprimata in 
_ ... —lei, cu TVA si respectiv, fara TVA, din care-constructirmiantaj (C+M], in conformitate cu 

devizul general

Denumire Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
LEI LEI LEI

TOTAL GENERAL 8,243,042.04 1,552,806.29 9,795,848.33
Din care C + M 6,397,948.45 1,215,610.21 7,613,558.66

o Indicatori minimali, respectiv indicatorori de performanta -  elemente fizice /  capacitati 
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiţii -  si, după caz, calitativi, in 
conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

S teren=4155,00mp 
S construita =1449,50mp 
S desfasurata = 3711,70mp

P.O.T.= 34,88 
C.U.T. = 0.90

CATEGORIA DE IMPORTANTA “C”
CLASA DE IMPORTANTA 'Ml"
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC Gradul "II"

o Durata estimata de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimata in luni.
Conform graficului de realizare a investiţiei propus durata de realizare a investiţiei este de 24 luni.

Proiectant

S.C. Road Construct S.R.L.



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 4
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI

ŞTIINŢIFICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, 
CULTE, SĂNĂTATE, CULTURĂ, 
PROTECŢIE SOCIALĂ, SPORTIVE 

ŞI DE AGREMENT

AVIZ NR. A /22.01.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.4 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea modificării şi completării art. 1 din H.C.L nr. 123 din data de 26.04.2018 în 
conformitate cu recomandările formulate urmare etapelor de verificare a conformităţii 
administrative şi eligibilităţii şi de evaluare tehnică şi financiară solicitate de finanţator în 
cadrul etapei de precontractare pentru obiectivul de investiţii “Modernizare şi extindere 
Şcoala Gimnazială nr. 7 -  Municipiul Făgăraş44

Amendamente propuse:

Ă L

PREŞEDINTE, 
Alexandru Flori

SECRETAR,
Biza Radu
i i / H (

Cod: F-l



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 1
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE STUDII, PROGNOZE

ECONOMICO-SOCIALE. BUGET 
FINANŢE ŞI ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
AL MUNICIPIULUI

AVIZ NR. £  /22.01.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr. 1 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea modificării şi completării art. 1 din LI.C.L nr. 123 din data de 26.04.2018 în 
conformitate cu recomandările formulate urmare etapelor de verificare a conformităţii 
administrative şi eligibilităţii şi de evaluare tehnică şi financiară solicitate de finanţator în 
cadrul etapei de precontractare pentru obiectivul de investiţii “Modernizare şi extindere 
Şcoala Gimnazială nr. 7 -  Municipiul Făgăraş44

Amendamente propuse:

2 2 !

ŢREŞ
Neg

SECRETAR, 
Şuteu Marilena

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 5
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIA

PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, 
APĂRAREA ORDINII PUBLICE, 
RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI 
LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI, 
PROBLEMELE MINORITĂŢILOR

AVIZ NR. /  / 22.01.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.5 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea modificării şi completării art. 1 din H.C.L nr. 123 din data de 26.04.2018 în 
conformitate cu recomandările formulate urmare etapelor de verificare a conformităţii 
administrative şi eligibilităţii şi de evaluare tehnică şi financiară solicitate de finanţator în 
cadrul etapei de precontractare pentru obiectivul de investiţii “Modernizare şi extindere 
Şcoala Gimnazială nr. 7 -  Municipiul Făgăraş“

Amendamente propuse:

PREŞE]
Bogdai

>INTE,
Ion

SECRETAR, 
Malene Petru

Cod: F-18


