
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                              
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 
HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo--eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennțții  oobbiieeccttiivvuulluuii  ddee  iinnvveessttiițțiiii  ccoonnssttaanndd  îînn  
”” IIMMPPLLEEMMEENNTTAARREEAA  SSIISSTTEEMMUULLUUII  PPEENNTTRRUU  MMOONNIITTOORRIIZZAARREEAA  CCEENNTTRRAALLIIZZAATTĂĂ  AA  
CCEENNTTRRAALLEELLOORR  TTEERRMMIICCEE,,    SSUUPPRRAAVVEEGGHHEERREEAA  AAUUTTOORRIIZZAATTĂĂ  CCEENNTTRRAALLIIZZAATTĂĂ  AA  
IINNSSTTAALLAAŢŢIIIILLOORR  ŞŞII  EECCHHIIPPAAMMEENNTTEELLOORR  AAFFEERREENNTTEE  CCEENNTTRRAALLEELLOORR  TTEERRMMIICCEE,,  

OOPPEERRAAŢŢIIUUNNII  DDEE  SSEERRVVIICCEE,,  ÎÎNNTTRREEŢŢIINNEERREE  ŞŞII  RREEVVIIZZIIII  AA  IINNSSTTAALLAAŢŢIIIILLOORR  ŞŞII  
EECCHHIIPPAAMMEENNTTEELLOORR  MMOONNIITTOORRIIZZAATTEE,,  LLUUCCRRĂĂRRII  DDEE  ÎÎNNTTRREEŢŢIINNEERREE  AA  SSPPAAŢŢIIIILLOORR  

TTEEHHNNIICCEE  ŞŞII  AA  CCEENNTTRRUULLUUII  DDEE  MMOONNIITTOORRIIZZAARREE,,  PPEE  OO  PPEERRIIOOAADDĂĂ  DDEE  44  AANNII,,    
PPEENNTTRRUU  UUNNIITTĂĂŢŢIILLEE  DDEE  ÎÎNNVVĂĂŢŢĂĂMMÂÂNNTT  PPRREEUUNNIIVVEERRSSIITTAARR  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  

AADDMMIINNIISSTTRRAARREEAA  AA..UU..II..PP..UU..SS..PP..  SSeeccttoorr  11””  
  

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 
şi Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 
Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
impozite și taxe locale; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(2) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ce 
presupune ”Implementarea Sistemului pentru monitorizarea centralizata a centralelor termice,  
supravegherea autorizata centralizata a instalatiilor si echipamentelor aferente centralelor termice, 
operatiuni de service, intretinere si revizii a instalatiilor si echipamentelor monitorizate, lucrari de 
intretinere a spatiilor tehnice si a centrului de monitorizare, pe o perioada de 4 ani,  pentru unitatile 
de invatamant preuniversitar aflate in administrarea A.U.I.P.U.S.P. Sector 1”, conform Anexei 
nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri 
legal constituite cu această destinaţie. 
 Art.3. Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învâţământ Preuniversitar şi 
Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.      
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
     Ion Brad 
                                                                                                          SECRETAR, 
                                                                                        Remus Alexandru Moldoveanu 
 
Nr.:     186 
Data:  27.09.2012 



                                                                 Anexa nr. 1 
     la Hotărârea de Consiliu Local 
         nr. 186/27.09.2012 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

           Ion Brad 
 

 
 

IINNDDIICCAATTOORRII  TTEEHHNNIICCOO--EECCOONNOOMMIICCII  
aaffeerreennțții    oobbiieeccttiivvuulluuii  ddee  iinnvveessttiițțiiii  ””  IImmpplleemmeennttaarreeaa  ssiisstteemmuulluuii  ppeennttrruu  mmoonniittoorriizzaarreeaa  

cceennttrraalliizzaattaa  aa  cceennttrraalleelloorr  tteerrmmiiccee,,    ssuupprraavveegghheerreeaa  aauuttoorriizzaattaa  cceennttrraalliizzaattaa  aa  iinnssttaallaattiiiilloorr  ssii  
eecchhiippaammeenntteelloorr  aaffeerreennttee  cceennttrraalleelloorr  tteerrmmiiccee,,  ooppeerraattiiuunnii  ddee  sseerrvviiccee,,  iinnttrreettiinneerree  ssii  rreevviizziiii  aa  
iinnssttaallaattiiiilloorr  ssii  eecchhiippaammeenntteelloorr  mmoonniittoorriizzaattee,,  lluuccrraarrii  ddee  iinnttrreettiinneerree  aa  ssppaattiiiilloorr  tteehhnniiccee  ssii  aa  

cceennttrruulluuii  ddee  mmoonniittoorriizzaarree,,  ppee  oo  ppeerriiooaaddaa  ddee  44  aannii,,    ppeennttrruu  uunniittaattiillee  ddee  iinnvvaattaammaanntt  
pprreeuunniivveerrssiittaarr  aaffllaattee  iinn  aaddmmiinniissttrraarreeaa  AAddmmiinniissttrraaţţiiaa  UUnniittăăţţiilloorr  ddee  ÎÎnnvvăăţţăămmâânntt  PPrreeuunniivveerrssiittaarr  ssii  

aa  UUnniittaattiiţţiilloorr  SSaanniittaarree  PPuubblliiccee  SSeeccttoorr  11””  
 
 

VALOAREA  INVESTIŢIEI 
 
 Valoarea totală a investiţiei pentru mmoonniittoorriizzaarreeaa  cceennttrraalliizzaattaa  aa  cceennttrraalleelloorr  tteerrmmiiccee,,    
ssuupprraavveegghheerreeaa  aauuttoorriizzaattaa  cceennttrraalliizzaattaa  aa  iinnssttaallaattiiiilloorr  ssii  eecchhiippaammeenntteelloorr  aaffeerreennttee  cceennttrraalleelloorr  
tteerrmmiiccee,,  ooppeerraattiiuunnii  ddee  sseerrvviiccee,,  iinnttrreettiinneerree  ssii  rreevviizziiii  aa  iinnssttaallaattiiiilloorr  ssii  eecchhiippaammeenntteelloorr  
mmoonniittoorriizzaattee,,  lluuccrraarrii  ddee  iinnttrreettiinneerree  aa  ssppaattiiiilloorr  tteehhnniiccee  ssii  aa  cceennttrruulluuii  ddee  mmoonniittoorriizzaarree,,  ppee  oo  
ppeerriiooaaddaa  ddee  44  aannii,, conform Proiectului Fază Unica realizat, se imparte pe 5 categorii de 
servicii/lucrări, dupa cum urmează: 
 
 Categoria I (lucrari): Implementarea solutiei de monitoriare în spaţiile tehnice 
ale unităţilor si realizarea centrului de monitorizare: 
                                    10.512,831  mii  lei, 

 din care C+M= 8.935,906  mii  lei, sau 
                                     2.341,492  mii Euro, 

din care C+M= 1.990,268  mii  Euro. 
 
Categoria II (servicii): Supravegherea autorizată a instalaţiilor si 

echipamentelor pe o perioadă de 4 ani: 
                                    1.563,589  mii  lei, sau 
                                     342,240  mii Euro 
, din care: 

Anul 1 -  334,041 mii lei sau 74,400 mii Euro; 
Anul 2 - 400,849 mii lei sau 89,280 mii Euro; 
Anul 3 - 400,849 mii lei sau 89,280 mii Euro; 



Anul 4 - 400,849 mii lei sau 89,280 mii Euro; 
 

Categoria III (servicii): Infrastructura de comunicaţie între spaţiile tehnice 
monitorizate sicentrul de monitorizare  pe o perioadă de 4 ani: 
                                  1.170,258  mii  lei, sau 
                                     260,648  mii Euro 
, din care: 

Anul 1 -  128,049 mii lei sau 28,520 mii Euro; 
Anul 2 - 347,403 mii lei sau 77,376 mii Euro; 
Anul 3 - 347,403 mii lei sau 77,376 mii Euro; 
Anul 4 - 347,403 mii lei sau 77,376 mii Euro; 

 
Categoria IV (lucrari): Intervenţie, service, întreţinere si revizii asupra 

echipamentelor monitorizate pe o perioadă de 4 ani: 
                                    10.602,263  mii  lei, 

 din care C+M= 7.421,585  mii  lei, sau 
                                     2.361,411  mii Euro, 

din care C+M= 1.652,988  mii  Euro 
, din care: 

Anul 1 -  6.361,358 mii lei sau 1.416,847 mii Euro, 
din care C+M= 4.452,951  mii  lei sau 991,793 mii Euro; 
Anul 2 - 1.413,635 mii lei sau 314,855 mii Euro; 
din care C+M= 989,545  mii  lei sau 220,399 mii Euro; 
Anul 3 - 1.413,635 mii lei sau 314,855 mii Euro; 
din care C+M= 989,545  mii  lei sau 220,399 mii Euro; 
Anul 4 - 1.413,635 mii lei sau 314,855 mii Euro; 
din care C+M= 989,545  mii  lei sau 220,399 mii Euro. 
 
Categoria V (lucrari): Întreţinerea spaţiilor tehnice: 

                                      3.472,357  mii  lei, 
 din care C+M= 2.777,886  mii  lei, sau 

                                        773,388  mii Euro, 
din care C+M=    618,710  mii  Euro 

, din care: 
Anul 1 -  2.083,414 mii lei sau 464,033 mii Euro, 
din care C+M= 1.666,731  mii  lei sau 371,226 mii Euro; 
Anul 2 - 462,981 mii lei sau 103,118 mii Euro; 
din care C+M= 370,385  mii  lei sau 82,494 mii Euro; 
Anul 3 - 462,981 mii lei sau 103,118 mii Euro; 
din care C+M= 370,385  mii  lei sau 82,494 mii Euro; 
Anul 4 - 462,981 mii lei sau 103,118 mii Euro; 
din care C+M= 370,385  mii  lei sau 82,494 mii Euro. 
 



Valoarea totală a investiţiei, în lei: 
             27.321,298  mii  lei, 

 din care C+M= 19.135,377  mii  lei 
, din care: 

Anul 1 -  19.419,696 mii lei, 
din care C+M= 15.055,588  mii  lei; 
Anul 2 - 2.624,867 mii lei, 
din care C+M= 1.359,929  mii  lei; 
Anul 3 - 2.624,867 mii lei, 
din care C+M= 1.359,929  mii  lei; 
Anul 4 - 2.624,867 mii lei, 
din care C+M= 1.359,929  mii  lei. 
 
Valoarea totală a investiţiei, în Euro: 

              6.085,193  mii  Euro, 
 din care C+M=  4.261,966  mii  Euro 

, din care: 
Anul 1 -  4.325,292 mii Euro, 
din care C+M= 3.353,287 mii Euro; 
Anul 2 - 584,629 mii Euro; 
din care C+M= 302,893 mii Euro; 
Anul 3 - 584,629 mii Euro; 
din care C+M= 302,893 mii Euro; 
Anul 4 - 584,629 mii Euro; 
din care C+M= 302,893 mii Euro; 
 
Unde 1Euro=4,4898  lei la data de: 04.09.2012 

 
DDUURRAATTAA  DDEE  RREEAALLIIZZAARREE  
 
Categoria I (lucrari): Implementarea solutiei de monitoriare în spaţiile tehnice ale 
unităţilor si realizarea centrului de monitorizare 
- 12 luni calendaristice prin intermediul a 1 contract subsecvent; 
 
Categoria II (servicii): Supravegherea autorizată a instalaţiilor si echipamentelor pe o 
perioadă de 4 ani 
- 46 luni calendaristiceprin intermediul a 8 contracte subsecvente; 
 
Categoria III (servicii): Infrastructura de comunicaţie între spaţiile tehnice 
monitorizate si centrul de monitorizare  pe o perioadă de 4 ani 
- 46 luni calendaristiceprin intermediul a 8 contracte subsecvente; 
 
Categoria IV (lucrari): Intervenţie, service, întreţinere si revizii asupra echipamentelor 
monitorizate pe o perioadă de 4 ani 



- 46 luni calendaristiceprin intermediul a 8 contracte subsecvente; 
 
Categoria V (lucrari): Întreţinerea spaţiilor tehnice: 
- 46 luni calendaristiceprin intermediul a 8 contracte subsecvente; 
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