
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV

MUNICIPIUL. FĂGĂRAŞ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂRE PROIECTdin data d e ______________
-privind aprobarea Proiectului Tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii -  

"Modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială nr. 7, municipiul Făgăraş" Componenta A a
proiectului" Modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 7 şi a Reţelei de străzi urbane, în vederea creşterii 

calităţii vieţii în municipiul Făgăraş" SMIS123133CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară
Analizând raportul de specialitate nr. 1151 din 13.01.2022 al Biroului im plem entare proiecte 

de finanţare, relaţii internaţionale prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-econom ici 
pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare reţea de străzi urbane în Municipiul Făgăraş",

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş cu nr. 1 1 5 1 /ld in  
13.01.2022

Având în vedere HCL 1 2 3 /2 0 1 8  privind aprobarea docum entaţiei tehnico-econom ice faza SF 
cu elem ente de DALI “M odernizare şi extindere Şcoala Gimnazială nr. 7 -  Municipiul Făgăraş" şi a 
indicatorilor tehnico - econom ici pentru proiectul cu titlul "Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr. 7 şi a 
reţelei de străzi urbane, în vederea creşterii calităţii vieţii în Municipiul Făgăraş" şi HCL 1 1 7 /2 0 1 9  
privind aprobarea modificării şi completării art. 1 din H.C.L nr. 123 /2 0 1 8  în conform itate cu 
prevederile OUG 1 1 4 /2 0 1 8  pentru obiectivul de investiţii "Modernizare şi extindere Şcoala 
Gimnazială nr. 7 -  Municipiul Făgăraş" şi încetarea efectelor H.C.L 1 0 /2 0 1 9 .

Analizând indicatorii tehnico-econom ici prezentaţi în Anexa 1 -  principalii indicatori tehnico- 
econom ici şi Anexa 2 - Deviz general al obiecivului de investiţii M odernizare şi extindere Şcoala 
Gimnazială nr. 7, m unicipiul Făgăraş" Componenta A a proiectului "Modernizarea Scolii 
Gimnaziale nr. 7 şi a Reţelei de străzi urbane, în vederea creşterii calităţii vieţii în municipiul Făgăraş" 
SMIS 123133 , parte integrantă din proiectul hotărâre,

Luând în considerare prevederile Hotărârii de guvern nr. 9 0 7 /2 0 1 6  privind etapele de 
elaborare şi conţinutul - cadru al docum entaţiilor tehnico - econom ice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,

Ţinând seam a de prevederile Legii nr. 2 7 3 /2 0 0 6  privind finanţele publice locale, cu 
m odificările şi com pletările ulterioare,

în tem eiul art. 129 alin (1) şi alin. ( 2 ) ,  lit b) şi lit c), art 139 alin. (3), lit.g] şi lit. i] şi art.196, 
alin. (1), lit. a), art. 197, art. 198 alin 1, 2, art. 243 alin. 1 lit b) din Ordonanţa de Urgenţă 5 7 /2 0 1 9  
privind Codul adm inistrativ, HOTĂRĂŞTEArt.I. Se aprobă Proiectul Tehnic şi indicatorii tehnico-econom ici pentru obiectivul de 
investiţii -  "M odernizare şi extindere Şcoala Gimnazială nr. 7, m unicipiul Făgăraş" Componenta 
A a proiectului SMIS 123133, conform  Anexei 1 -  Principalii indicatori tehnico- econom ici şi Anexei 
2 - Deviz general al obiecivului de investiţii, parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului 
Făgăraş, Gheorghe SUCACIU, prin Biroul im plem entare proiecte de finanţare, relaţii internaţionale.
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Nr. 1151/1  din 13.01.2021

Referat de aprobare al Proiectului de Hotărâre
-privind aprobarea Proiectului Tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii -  

"Modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială nr. 7, municipiul Făgăraş" Componenta A a
proiectului "Modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 7 şi a Reţelei de străzi urbane, în vederea creşterii

calităţii vieţii în municipiul Făgăraş"SMIS123133

Proiectul integrat "Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr,7 şi a reţelei de străzi urbane în 
vederea creşterii calităţii vieţii în Municipiul Făgăraş" SMIS -  123133 având ca obiectiv general 
mbunataţirea calităţii vieţii populaţiei din municipiul Fagaras prin îmbunătăţirea ofertei 
educaţionale şi a infrastructurii publice urbane are două componente: Componenta A - 
"Modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială nr. 7, municipiul Făgăraş" si Componenta B - 
"Reabilitare reţea de străzi urbane în Municipiul Făgăraş"

Indicatorii tehnico economici faza DALI au fost aprobaţi prin HCL 123 /2018  şi actualizaţi prin HCL 
117 /2019  în conformitate cu prevederile aplicării OUG 114/2018.

Realizarea obiectivului "Modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială nr. 7, municipiul Făgăraş" 
Componenta A a proiectului cod SMIS 123133 se va concretiza într-o serie de avantaje social - 
economice, precum:

S  îmbunătăţirea accesului la spaţiile de învăţământ cât şi a localnicilor la proprietăţi; 
ameliorarea în conformitate cu standardele în vigoare a condiţiilor de viaţă ale locuitorilor şi ale 
activităţilor productive desfăşurate în zona localităţilor şi eliminarea stării de stres;

S  îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, care va stimula o 
dezvoltare economică durabilă;

S  crearea de noi locuri de muncă pe perioada execuţiei lucrărilor.

Prin Proiectul tehnic se propune autorizarea unor lucrări de reabilitare si extindere, menite sa 
readuca clădirea la standardul optime de funcţionare.

Ca urmare a elaborării documentaţiei faza P.T./D.T.A.C pentru obiectivul de investiţii "Modernizare 
şi extindere Şcoala Gimnazială nr. 7, municipiul Făgăraş" Componenta A a proiectului cod SMIS 
123133, în conformitate cu prevederile hotărârii de guvern nr. 907 /2016  privind etapele de elaborare 
şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice, este necesară aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico- 
economicii.

Modificările valorice pe capitole de investiţii sunt justificate de schimbarea normativului P100- 
3 /2 0 0 8  la P100-3/2019 - Prevederi pentru Evaluarea Seismică a Clădirilor Existente în decembrie 
2019, schimbare care a condus la necesitatea realizării unor investigaţii suplimentare în şantier ce 
modifică datele de tema ale expertizei iniţiale. în acest sens, s-a întocmit o noua expertiza tehnică în 
mai 2021 în urma careia s-au stabilit noi soluţii pentru lucrările de rezistenta/consolidare si lucrări de 
arhitectura. Pentru obţinerea avizului de la DEER Braşov solicitat prin certificatul de urbanism a fost de 
asemanea necesara elaborarea unui proiect tehnic pentru Studiu de Coexistenţă - Instalaţii LES 0,4 kV.

Prezentam mai jo s , comparativ, valorile cheltuielolor pe capitol de deviz Faza DALI/ Faza PT:
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Nr.
Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli

Valoare totala 
inclusiv TVA 

Faza DALI

Valoare totala 
inclusiv TVA 

Faza PT

Valoare
majorare/
diminuare

1 Cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea si 
amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

2 Cap.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 
necesare obiectivului 0.00 120,856.40 120,856.40

3 Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta 
tehnica 786,421.44 769,562.19 -16,859.25

4 Cap.4 - Cheltuieli pentru investiţia de baza 8,873,320.96 8,993,492.48 120,171.52
5 Cap.5 - Alte cheltuieli 1,231,801.29 1,173,021.50 -58,779.79

Cap.6 - Cheltuieli pentru darea in exploatare 0.00 0.00 0.00Total General 10,891,543.69 11,056,932.57 165,388.88
din care C+M 8,374,914.52 8,620,717.35 245,802.83

Conform celor prezentate mai sus, propunem dezbaterii:
Aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico -  economici conform Anexei 1 
Aprobarea Devizului General actualizat conform Anexei 2

Valoare totală a investiţiei: 11.056.932,58 lei cu TVA inclus 
Din care C+M : 8.620.717,35 lei cu TVA inclus

Cu consideraţie,
PRIMAR,

Gheorghe SU£ACIU



MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949, Fax: 0040368 402 805 
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Nr. 1151 din 13.01.2022 AVIZAT,
Primar

Gheorghe StJCACIU

Raport de specialitate la Proiectul de Hotărâre
privind aprobarea Proiectului Tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul dfe investiţii -  

"Modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială nr. 7, municipiul Făgăraş" Componenta A a proiectului" 
Modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 7 şi a Reţelei de străzi urbane, în vederea creşterii calităţii vieţii în

municipiul Făgăraş" SMIS123133

In cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu titlul PO R /2018/13/13.1 /1 /7  
REGIUNI, Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 9b, UAT 
Municipiul Făgăraş a semnat contractul de finanţare nr. 4464/27.06.2019 având ca obiect acordarea finanţării 
pentru implementarea proiectului - "Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de străzi urbane în vederea 
creşterii calităţii vieţii în Municipiul Făgăraş" SMIS -  123133.

Proiectul integrat având ca obiectiv general îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei din municipiul Făgăraş 
prin îmbunătăţirea ofertei educaţionale si a infrastructurii publice urbane are două componente: Componenta A - 
"Modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială nr. 7, municipiul Făgăraş" si Componenta B - "Reabilitare reţea de 
străzi urbane în Municipiul Făgăraş"

Indicatorii tehnico economici faza DALI au fost aprobaţi prin HCL 123/2018 şi actualizaţi prin HCL 117/2019  
în conformitate cu prevederile aplicării OUG 114/2018.

Realizarea obiectivului "Modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială nr. 7, municipiul Făgăraş" 
Componenta A a proiectului cod SMIS 123133 se va concretiza într-o serie de avantaje social - economice, 
precum:

S  îmbunătăţirea accesului la spaţiile de învăţământ cât şi a localnicilor la proprietăţi; 
ameliorarea în conformitate cu standardele în vigoare a condiţiilor de viaţă ale locuitorilor şi ale activităţilor 
productive desfăşurate în zona localităţilor şi eliminarea stării de stres;

S  îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, care va stimula o dezvoltare 
economică durabilă;

S  crearea de noi locuri de muncă pe perioada execuţiei lucrărilor.

Prin Proiectul tehnic se propune autorizarea unor lucrări de reabilitare si extindere, menite sa readuca 
clădirea la standardul optime de funcţionare. In acest scop se propun următoarele:

Consolidarea structurii de rezistenta a celor doua corpuri de clădire in vederea incadrarii in standardele 
actuale

Extinderea cu un corp de clădire nou ce va adăposti sala. de sport
Supraetajarea clădirii existente cu un nivel in vederea extinderii de laboratoare si săli de clasa 
Construirea nui nou corp de clădire - lift exterior
Izolarea termica a faţadei -  parte vitranta prin inlocuirea tamplariei existente si parte opaca prin izolarea 
pereţilor exteriori cu vata minerala bazaltica.
Termoizilarea terasei necirculabile, inlocuirea instalaţiei interioare de distribuire a agentului termic 
Recompartimentarea spatiilor interioare existente in vederea realizării fluxurilor corecte 
Despacerea finisajelor existente in zone cu infiltraţii sau fisuri
înlocuirea finisajelor existente cu finisaje noi, in acord cu cerinţele acestui tip de funcţiuni 
înlocuirea sistemului de scurgere a apelor pluviale 
Refacerea tuturor trotuarelor perimetrale si etnsarea cu cordon de bituffi 
Conformarea clădirii in vederea accesului persoanelor cu dizabilitati
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Keracerea tuturor nnisajeior exterioare
înlocuirea instalaţiilor de impamantare cu priza de pamant, a instalaţiilor electrice si a corpurilor de iluminat
existente
înlocuirea instalaţiilor sanitare si termice existente
Realizarea instalaţiilor termice, sanitare si electrice pentru corpurile noi de clădire
Realizarea reţelei de hidranti exterioeri si interiorei necesari
Dotarea clădirii cu centrala de detecţie si semnalizare la incendiu si cu mijloace de aparare împotriva
incendiilor
Dotarea grupurilor sanitare cu mobilier sanitar nou
Ca urmare a elaborării documentaţiei faza P.T./D.T.A.C pentru obiectivul de investiţii "Modernizare şi 

extindere Şcoala Gimnazială nr. 7, municipiul Făgăraş" Componenta A a proiectului cod SMIS 123133, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 
este necesară aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economicii.

Modificările valorice pe capitole de investiţii sunt justificate de schimbarea normativului P100-3/2008 la 
P I00-3/2019 - Prevederi pentru Evaluarea Seismică a Clădirilor Existente în decembrie 2019, schimbare care a 
condus la necesitatea realizării unor investigaţii suplimentare în şantier ce modifică datele de tema ale expertizei 
iniţiale. în acest sens, s-a întocmit o noua expertiza tehnică în mai 2021 în urma careia s-au stabilit noi soluţii 
pentru lucrările de rezistenta/consolidare si lucrări de arhitectura. Pentru obţinerea avizului de la DEER Braşov 
solicitat prin certificatul de urbanism a fost de asemanea necesara elaborarea unui proiect tehnic pentru Studiu 
de Coexistenţă - Instalaţii LES 0,4 kV.

Prezentam mai jo s , comparativ, valorile cheltuielolor pe capitol de deviz Faza DALI/ Faza PT:
Nr.
Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare totala 
inclusiv TVA 

Faza DALI

Valoare totala 
inclusiv TVA 

Faza PT

Valoare
majorare/
diminuare

1 Cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea 
terenului 0.00 0.00 0.00

2 Cap.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 
necesare obiectivului 0.00 120,856.40 120,856.40

3 Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta 
tehnica 786,421.44 769,562.19 -16,859.25

4 Cap.4 - Cheltuieli pentru investiţia de baza 8,873,320.96 8,993,492.48 120,171.52
5 Cap.5 - Alte cheltuieli 1,231,801.29 1,173,021.50 -58,779.79
6 Cap.6 - Cheltuieli pentru darea in exploatare 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 10,891,543.69 11,056,932.57 165,388.88
din care C+M 8,374,914.52 8,620,717.35 245,802.83

Conform celor prezentate mai sus, propunem dezbaterii:
Aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici conform Anexei 1 
Aprobarea Devizului General actualizat conform Anexei 2

Valoare totală a investiţiei: 11.056.932,58 lei cu TVA inclus 
Din care C+M : 8.620.717,35 lei cu TVA inclus 

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

Nr. crt. F u n cţia  şi a tr ib u ţia N u m ele  şi p r e n u m e le D ata S em n ă tu ra

1. Sef serviciu Bica Adrian 13.01.2022
2. întocmit - consilier Mihaiu Laura 13.01.2022
3 întocmit - consilier Boer Ervin 13.01.2022
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J8/2580/06.11.2018 CUI:40107473 

Codrul Cosminului, nr 95, Etaj 2

S.C. ATLANT BUILDING S.R.L

B U IL D IN G

P rincipa lii ind icatori Tehnico-Economici pentru  obiectivul de investiţii 

"Modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială nr. 7, municipiul Făgăraş"

a} Valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care 
construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

b) Parametri tehnici rezultaţi in urma elaborării proiectului tehnic:

Bilanţ teritorial propus:
Suprafaţa teren: 4.155,00 mp 
Suprafaţa construita propusa ; 1505,54 mp 
Suprafaţa desfasurata propusa: 3762,11 mp 
Regim de înălţime: Spartial + P+3 -  clădire şcoala

POT 36,23%
CUT 0,90
Volumul compartimentului: 17.419,30 m3

Date referitoare la construcţii propuse 

CI A-B SCOLA

■ regim de înălţime: Spartial + P+3

■ suprafaţa construită: Sc = 758,31 mp,

■ suprafaţa construită desfăşurată: Sd = 3.014,79 mp 

C2 Sala de sport

■ regim de înălţime: P

■ suprafaţa construită: Sc = 564,60 mp

■ suprafaţa desfăşurată: Sd = 564,60 mp 

C3 Vestiare

■ regim de înălţime: P

■ suprafaţă construită: Sc = 124,64 mp

Valoarea totala a investiţiei
cu TVA:

9.304.263,16 lei 
11.056.932,58 lei

din care

Construcţii montaj (fara TVA) 

cu TVA:

7.244.300,29 lei 

8.620.717,35 lei

P -  sala de sport



B U IL D IN G

S.C. ATLANT BUILDING S.R.L 

J8/2580/06.11.2018 CUI:40107473 

Codrul Cosminului, nr 95, Etaj 2

■ suprafaţă desfăşurată: Sd = 124,64 mp

Categoria de importanta „C" si clasa de importanta II. 

Gradul de rezistenta la foc III.

c) Durata de execuţie a obiectivului de investiţii: 15 luni.

Cu stima,

SC ATLANT BUILDINI 
Botiz Măritiş

SRL
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i OBIECTIV: Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7 si a Reţelei de străzi urbane, în vederea creşterii
j caiitatii vieţii în municipiul Fagaras -  Componenta A • Modernizare si extindere Şcoala
S Gimnaziala nr. 7 municipiul Fagaras

; Beneficiar: Municipiul Fagaras
! Antreprenor: Asocierea Atlant Building S.R.L. - Rozini S.R.L.

| DG - DEVIZ GENERAL
| al obiectivului de investiţii

1 Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7 si a Reţelei de străzi urbane, în vederea creşterii 
I caiitatii vieţii în municipiul Fagaras -  Componenta A - Modernizare si extindere Şcoala 
| Gimnaziala nr. 7 municipiul Fagaras

i I ii Valoare i
TVA < Valoare

| Nr. j Denumirea capitolelor si subcapitolelor de } (fara TVA) cu TVA
; crt. j cheltuieli j

| | lei lei lei

t 1 I oi *  ! 3 4 j 5 |

I1
\

CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea terenului

]
)

j 1.1 j Obţinerea terenului j 0.00 0.00] 0.00]

[1-2 | Am enajarea terenului j o o o 0 .00 : o .o o j

l 1-3 J Am enajări pentru protecţia mediului si aducerea j 0.00 o .o o i o .o o !
j

h -4
te renu lu i la starea iniţiala j 
j Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităţilor j 101,560.00

i
19,296.401

!
120,856.40]

i
! ;TOTAL CAPITOL 1 | 101,560.00 19,296.40 ş 120,856.40]
|

i

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii j

i i TOTAL CAPITOL 2 0.00 o .o o i o .o o i

L CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

I Studii I 0.00 0.00] 0.00,
[3.1.1 î Studii de teren | 0.00 0.00* o .o o iJ
(3.1.2 j Raport privind impactul asupra mediului | 0.00 0.00; o .o o ]
3.1.3 I Alte studii specifice I 0.00 0.00 o .o o j

(3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obţinerea j 2,000.00 380.00; 2,380.00?
i
|3.3

■de avize, acorduri si autorizaţii j 
i Expertizare tehnica | 0.00

|

o .o o i
i

o .o o j
•3.4 Certificarea performantei energetice si auditul j 0.00 0.00! o .o o ]
s
Î3.5

energetic al clădirilor j 
j Proiectare | 329,380.00

j
62,582.201

\
\

391,962.20;
(3.5.1 j Tem a de proiectare j 0.00 o .o o i o .o o j
;3.5.2 | Studiu de prefezabilitate j 0.00 o .o o ! O.OOJ
(3.5.3 i Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a! 75,000.00 14,250.00] 89,250.00?

(3.5.4
luc ră rilo r de intervenţii si deviz general | 
j Documentaţiile tehnice necesare in vederea j 69,500.00

I}
13,205.00

I
82,705.001

3.5.5
[obţinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor \ 

i Verificarea tehnica de calitate a proiectului | 0.00 0.00, o .o o j

^3.5.6
tehnic si a  detaliilor de execuţie j 

S Proiect tehnic si detalii de execuţie j 184,880.00 35,127.20; 220,007.20!
3.6 ■ Organizarea procedurilor de achiziţie j 0.00 o .o o i o .o o i

(3.7 Consultanta | 207,310.92 39,389.07; 246,699.99!
3.7.1 j Managementul de proiect pentru obiectivul de j 180,000.00 34,200.00 214,200.001

j 3.7.1.1
investiţii j 

{Elaborarea cererii de finanţare i 75,000.00 14,250.00] 89,250.00;



|3.7.1.2 Consultanţă în managementul de proiect 105,000.00
i

19,950.00 124,950.00

|3.7.2 ] Auditul financiar
i

27,310.92] 5,189.07 32,499.99
>3.8 Asistenta tehnica 108.000.00i 20,520.00 128,520.00
.3.8.1 I Asistenta tehnica din partea proiectantului 25,000.00; 4,750.00 29,750.00
3.8.1.1 j pe perioada de execuţie a lucrărilor 21,000.001 3,990.00 24,990.00

|3.8.1.2
i

j pentru participarea proiectantului la fazele 
Inc luse  în programul de control al lucrărilor de 
iexecuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în 
! Construcţii

4,000.00]

j
j

760.00 4,760.00

3.8.2 | D irigentie de şantier 83,000.00] 15,770.00 98,770.00

iţ
1

iTOTAL CAPITOL 3 j 646,690.92]
CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiţia de baza

122,871.27 769,562.19

: 4.1 ] Construcţii si instalaţii 7,007,300.00i 1,331,387.00 8,338,687.00
,4.2 j Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 30,523.411 5,799.45 36,322.86
Î4.3 j Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale 185,760.50] 35,294.50 221,055.00

icare necesita montaj |
4.4 1 Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale o . o o j 0.00 0.00

| icare nu necesita montaj si echipamente de transport i1
4.5 j Dotări 333,972.80 j 63,454.83 397,427.63
4.6 | Active necorporale o . o o j 0.00 0.00

I

5.1

jTOTAL CAPITOL 4 | 7,557,556.71 ]
CAPITOL 5 

Alte cheltuieli

1,435,935.77 8,993,492.48

j Organizare de şantier 104,916.88“ 19,934.21 124,851.09
5.1.1
;

j Lucrări de construcţii si instalaţii aferente 
!organizării de şantier

104,916.88]
I
i

19,934.21 124,851.09

|5.1.2 | Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00] 0.00 0.00
5.2 I Comisioane, cote, taxe, costul creditului 79,687.30 0.00 79,687.30
5.2.1 ] Comisioanele si dobânzile aferente creditului 

(băncii finanţatoare

"ooo

0.00 0.00

,5.2.2 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 36,221.50 0.00 36,221.50
i lucrărilor de construcţii I

Î5.2.3: ] Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 
(amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 
(autorizarea lucrărilor de construcţii

7,244.30!
|

0.00 7,244.30

5.2.4 I Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - 36,221.50| 0.00 36,221.50.
(CSC j

5.2.5 ] Taxe pentru acorduri, avize conforme si 
(autorizaţia de construire/desfiintare

o . o o j 0.00 0.00

5.3 | Cheltuieli diverse si neprevăzute 809,649.67] 153,833.44 963,483.11
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 4,201.68] 798.32 5,000.00]

i TOTAL CAPITOL 5 ] 998,455.53]
CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

174,565.96 1,173,021.50

6.1 ) Pregătirea personalului de exploatare o . o o j 0.00 0.00]
6.2 I Probe tehnologice si teste o . o o j 0.00 0 .001

TOTAL CAPITOlf 6 o . o o j 0.00 0.00 i
TOTAL GENERAL II 9,304,263.16] 1,752,669.41 11,056,932.58!
din care: C+M (1^±JL^-1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 7,244,300.29] 1,376,417.06 8,620,717.35]

(Executant,
4J
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• Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretarii,t@primaria-fagaras.ro

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, 
întrunit în 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 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"

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/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI (Cod nr. POR/381/13), Axa prioritară 13: Sprijinirea 
regenerării oraşelor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 9b: Oferirea de sprijin pentru 
revitalizarea 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 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,

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

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto: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 1 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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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.

/  r .

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.

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

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

S teren=4155,00mp 

S construita =749,00mp 

S desfasurata = 2247,OOmp 

S spatii verzi = 844,86 mp 

S circulaţii = 2561,14 mp 

P.O.T.= 18,02 

C.U.T. -0 .5 4

Construcţia este amplasată pe un teren situat în intravilanul localităţii Făgăraş, ju'deţui 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
• Regim înălţime -  Parter + 2 Etaje
• Elementele caracteristice privind amplasarea clădirii în zonă şi mediu construit sunt
• următoarele:
• Zona climatică IV -  reprezentată prin temperatura exterioară de caicul 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 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.

/&-
iucr H
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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, termoizolarea 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. x ;
- înlocuirea instalaţiilor sanitare existente ^ \
- înlocuirea instalaţiilor termice interioare existente l /  \
- înlocuirea corpurilor de iluminat existente / / ■ ■

Realizarea reţelei de hidranţi exteriori necesari \  c
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 §1 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 SI REABILITARE CLĂDIRE EXISTENTĂ/EXTINDERE CU UN NIVEL

Realizarea instalaţiilor termice, sanitare şi electrice pentru corpurile noi de 
Realizarea reţelei de hidranţi interior necesari

clădire

>/"/

CORP CI

1. LUCRĂRI DE CONSOLIDARE CORP CIA si C1B
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Consolidarea structurii de rezistenţa 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 
închidere din zidărie)
Din punct de vedere al finisajelor interioare si exterioare zona nou propusa vă fi 
tratata similar cu celelalte nivele ale corpului CI. /  \  .

• 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(vizitabila 
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 tamplarieî 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/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)

•  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 dizabilitati la fiecare nivel al clădirii. 
Accesul se va realiza din coridor. Deasemenea se propune a m ^ t^ â ra ^ u p u r ilo r

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.

* 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;

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 hidroîzolatie 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 hidroîzolatie 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;
Usiie de acces la grupurile sanitare vor avea H = 210 cm si vor fi realizate din PVC alb.

Circulaţii I ; 
\
\

Se înlocuieşte finisajul existent al zonelor de circulaţie (coridoare si scări) cu finisaj covor PVC ✓ 
pentru tra fic intens, ignifugat (coridoare si casa scării); finisajul va fi prevăzut cu scafa pardoseala + 
profil de term inaţie + 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).
Soli 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 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);

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 
• Conformarea clădirii în vederea accesului persoanelor cu dizabilităţi 
• Refacerea tuturor finisajelor exterioare; \

Finisajele exterioare vor fi tencuieli texturate aplicate pe termosistem si elemente 
lemn tra ta t 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;

decorative’ din
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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 proiective 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 SI LIFT EXTERIOR

CORP C3: - SALA DE SPORT+ VESTIARE
/

/

Sala de sport

!
\
\  '•

Construcţia unui corp de clădire nou care sa 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 termospurhanta. 
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 dizabîlîtati.
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 l%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 alcatuîta 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 dizabîlîtati.
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.

mailto:office@proadconstruct.ro
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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 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 si vor fi branşate la 
utilităţile din corpul CI

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 DE APĂ
Scenariu UNIC -  realizarea gospodăriei de apa ____

\
/ V  ' . 1

-> \
OBIECT 4- GRUP ELECTROGEN /  \  \

în caz de întrerupere a alimentării cu energie electrică, se va monta un grup generator de joasa \ ă: 
tensiune, de 40 KVA, de exterior, insonorizat. \ J

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.

SSTEHQf HJUUSW nfcaimi 
ID H34221/M22W1/031HS1 ISO 3001 IS014001 OKSiSBDOI

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 publicai 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



C o s iu r ile  e s tim a tiv e  a le in v e s tiţ ie i

5.2.1 Costurile estimate pentru realizarea investiţie i, cu luarea in considerare a costurilor 
unoi investiţii s im ilar

Valoarea totala a investiţiei este:

Costul total al investiţiei conform Devizului general este: 9.311.619,12 lei cu TVA, din care 

valoarea lucrărilor de C+M este de 8.153.031,44 lei cu TVA

C osturile  estim ative  de operare pe durata noi mat* de v î r t r  / am ortizare  r  investiţie i 
Nu este cazul

6.1 P r in c ip a lii in d ic a to r i te h n ic o -e c o n o m ic i a fe re n ţi in v e s tiţie i

6.1.1 In d ica to r i m axim a li, respectiv  va loarea to ta la  a o b iec tivu lu i de in ve s tiţii, exprim ata in 
lei, cu TVA si respectiv , fara TVA, d in  care co ns tru c tin m o n ta j (C-tIVI), in confo rm ita te  cu 
dev izu l genera l

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

LEI LEI LEI
TOTAL GENERAL 7.836.922,95 1.474.696,17 r 9.311.619,12

Din care C + M 6.851.286,92 1.301.744,52 8.153.031,44

6.1.2 In d ica to ri m in im a li, respectiv  in d ica to ro ri de perfo rm anta  -  e lem ente fiz ice  / capacita ti 
f iz ice  care sa ind ice  a tingerea tin te i o b ie c tivu lu i de in ve s tiţii -  si, după caz, ca lita tiv i, în 
co n fo rm ita te  cu  standarde le , norm ative le  s i reg lem entările  tehnice in v igoare

❖ Capacitati (in unitati fizice): 

o Lucrări de străzi

lungim e totala străzi - 6.600 m

6.1.3 D urata estim a ta  de execu ţie  a o b ie c tivu lu i de inve s tiţii , exprim ata in luni,
Conform graficului de realizare a investiţiei propus durata de realizare a investiţiei este de 12

luni.

Page 9
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HOTĂRÂREA NR. //- ^7-------
din data de 16 mai 2019

- privind aprobarea modificării şi completării art. 1 din H.C.L nr. 123 /2018 în 
conformitate cu prevederile OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare 

si extindere Şcoala Gimnazială nr. 7 -  M unicip iu l Făgăraş” si încetarea efectelor
H.C.L 10/2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, 
în trun it în şedinţă extraordinară,

Analizând raportul de specialitate nr. 46.840 din 16.05.2019 al Compartimentului 
Implementare Proiecte de Finanţare, prin care se propune aprobarea documentaţiei 
tehnico -  economice faza DALI “Reabilitare reţea de străzi urbane în M unicip iu l 
Făgăraş" - rev. 3 -  Mai 2019 şi indicatorii tehnico-economici prezentaţi în anexa 1 
parte integrantă din proiectul hotărâre 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. 
46.840/1 din 16.05.2019 şi prevederile Scrisorii de clarificare nr. 17190 din data de 
13.05.2019 primită de la Agenţia de Dezvoltare Regională Centru înregistrată la 
Municipiul Făgăraş sub nr. 46258/13.05.2019 pentru proiectul cu titlul “ Modernizarea 
Şcolii G imnaziale nr.7 ş i a reţelei de străzi urbane în vederea creşterii ca lită ţii v ie ţii 
în M unicip iu l Făgăraş” - cod SMIS 123133 selectat pentru finanţare, prin care se 
solicită actualizarea Hotărârii de aprobare a documentaţiei tehnico -  economice a 
proiectului şi a indicatorilor tehnico-economici ca urmare a aplicării prevederilor OUG 
114/2018 si ale Instrucţiunii 112/08.03.2019 publicată de Auroritatea de Management 
POR,

Urgenţa fiind justificată de termenul lim ită de răspuns la clarificarea solicitată de 
ADR Centru ca urmare a verificării documentaţiei de contractare de către AM POR, 
respectiv 17.05.2019,

Analizând documentaţia Studiu de Fezabilitate cu elemente de DALI “Modernizare şi 
extindere Şcoala Gimnazială nr. 7 -  Municipiul Făgăraş” - rev. 3 -  Mai 2019,

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,
— Ţi nâTTd^arrra-d^preveder i le~lT^ ii~Tîr~273'/2006npri vincl"f in a hţe lepublice locăreTcu" 
modificările si completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în 2010,

1

http://www.primaria-fagaras.ro
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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. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

ART. I. Se aprobă modificarea şi completarea ART. 1 al H.C.L. nr. 123/2018 urmând 
ca acesta să aibă următorul conţinut:

«Art. 1 - Se aprobă documentaţia tehnico-economică faza SF cu elemente de DALI 
“ Modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială nr. 7 -  M unicip iu l Făgăraş" -  rev. 3 -  
Mai 2019, şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, conform anexei 1 parte integrantă 
din prezenta hotărâre».

ART. II. Se aprobă încetarea efectelor H.C.L nr. 10 din 30.01.2019.

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

Art. IV. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 
Primarul Municipiului Făgăraş, SUCACIU GHEORGHE, prin Compartimentului de 
Implementare Proiecte de Finanţare .

PC

HOTĂRĂŞTE:

2



abţineri

Prezenta hotărâre se comunică:
• 1 ex. Dosar şedinţă
• 1 ex. Colecţie
• 1 ex. Prefectură
•  1 ex. Primar
• 1 ex. Secretar
• 1 ex. Direcţia Buget-finanţe
• 1 ex. Compartimentul Implementare Proiecte de Finanţare
• 1 ex. Comp. Relaţii cu publicul, arhivă
• 1 ex. Afişare.

\ kHotărâre s-a adoptat cu J_2_ voturi pentru;.
Consilieri în funcţie -19 »
Consilieri prezenţi -

.împotriva;

Cod: F-50

3
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„Modernizare si extindere Şcoala Gimnaziala nr, 7 municipiul Fagaras"

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

i
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„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 Admînîstrativ-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 
© Spaţii v e rz i-844,86 mp
Imobilul nu este cuprins în Zone Protejate sau raza de protecţie a monumentelor.

mailto:offlce@roadconstruct.ro
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INDICATORI URBANISTICI - EXISTENT!

S teren=4155,00mp 

S construita =749,00mp 

S desfasurata = 2247,OOmp 

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, judeţu l 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
•  Regim înălţime -  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 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 .şpoâ .ţi 
supraetajarea clădirii existente cu un nivel. ~ ~ ^

A'-S'
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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, termoizolarea 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 tu tu ro r 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 tu tu ro r straturilor terasei la cota nou propusă
- Refacerea trotuare lor perimetrale şi etanşarea cu cordon de bitum-
- Conformarea clădirii în vederea accesului persoanelor cu dizabjlîtăţi,
- Refacerea tu tu ro r 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 ilum inat existente
Realizarea instalaţiilor termice, sanitare şi electrice pentru corpurile noi de clădire 
Realizarea reţelei de hidranţi in terior 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 ŞI REABILITARE CLĂDIRE EXISTENTĂ/EXTINDERE CU UN NIVEL 

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

OBIECT 3* GOSPODĂRIE DE APĂ 

OBIECT4- GRUP ELECTROGEN

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

CORP CI

/ &  \  1 )
' , v • „ •tî'JC

f i^  i i  
\.! .kV -//

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
standardele actuale, extinderii cu un corp de clădire \nou ce v-a adăposti sala de sport 
supraetajarea clădirii existente cu un nivel 7

• Supraetajare în vederea extinderii zonei de laborafoaVeşi 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,7 9 m  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 
închidere din zidărie)
Din punct de vedere al finisajelor interioare si exterioare zona nou propusa va fi 
tratata similar cu celelalte nivele ale corpului CI.

• Reabilitarea term ică a clădirii prin placarea cu vată bazaltică a faţadelor, 
termoizolarea terasei necirculabile, înlocuirea instalaţiei interioare de distribuire a 
agentului term ic, 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(vizitabila 
prin chepeng) se va executa din vata bazaltica avand densitate ridicata cu grosimea 
de minim 15cm.

O

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

- Tamplaria 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 term oizolant 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 tra tata  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 dizabilitati la fiecare
Accesul se va realiza din coridor. Deasemenea se propune a m e n a j^ a  ş ţp p ^ lo ^

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

« Desfacerea tu tu ro r fin isajelor existente în vederea igienizării şi reabilitării clădirii 
Se vor desface toate finisajele existente si se vor înlocui cu finisaje moderne cu 
durabilitate in tim p 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 tu tu ro r fin isajelor igienizării şi reabilitării clădirii
Finisajele la pereţi si tavane gletuiti vor fi de tip  vopsitorii lavabile de culoare alba;

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

Planşe

mailto:office@roadconstruct.ro
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Tabla interactiva 1

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

Grupurile sanitare

■ ) ¥  I

Vor fi refăcute placările cu gresie si placările din faianţa in zoriele 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 tra fic  intens, ignifugat (coridoare si casa scării); finisajul va fi prevăzut cu scafa pardoseala + 
profil de term inaţie  + 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 in 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 contrart/clŢ^sodetatile care prestează 
astfel de servicii. / " \  \

Intre doua spatii cu pericol de incendiu diferit, se vor prevedea compartîmeriţari\rezistente la 
foc 2 ore. [■. ; ;. / *  I

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

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 tu tu ror straturilor terasei la cota nou propusă
• Refacerea trotuarelor perimetraie şi etanşarea cu cordon de bitum
• Conformarea clădirii în vederea accesului persoanelor cu dizabiiităţi
• Refacerea tu tu ro r finisajelor exterioare;

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

înlocuirea tu tu ror 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;

\
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>  Instalaţia de protective împotriva trăsnetelor;
>  Priza de pamant;
>  Instalaţii detecţie semnalizare si avertizare la incendiu; ^  r*(
>  Instalaţii de supraveghere video;
>  Instalaţii de voce-date. /  S /

7  /
OBIECT 2 -  REALIZARE CLĂDIRE NOUĂ SALĂ DE SPORT SI LIFT EXTERIOR

%  'Y  :
< O

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 inchiderile 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 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.
- Inaltîmea 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 fî 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 
hidroizoiatîe lichida aplicabila cu pensula care va fi aplicata si pe pereţi pana la cota de

r i >.
&  S t e t o
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Pentru pereţi- pentru zona pereţilor se propune aplicarea de zugrăveli cu vopsea 
lavabila antibacterlana in proporţie de 60%(pereti si tavane), combinata in zonele de dus si 
chiuvete cu faianţa.

C irc u la ţ ii-p e  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 CI

In ceea ce privestea dotarea sălii de sport prin 
Sala sport cantitate
vestiar 4
Coşuri baschet 2
poarta hanba/minîfotbal 2

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 
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.
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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. /  y "  \ \ A

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

P r i n c i p a l i i  i n d i c a t o r i  t e h n i c o - e c o n o m i c i  a f e r e n ţ i  i n v e s t i ţ i e i

•  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 
generalDenumire Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)LEI LEI LEITOTAL GENERAL 9,164,918.13 1,726,625.56 10,891,543.69

Din care C + M 7,037,743.30 1,337,171.22 8,374,914.52

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@roaJconstruct.ro
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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


