
IVILJNIdF>ll_ll_ ZAI_ÂI_I
I^RIIVIAR

- Zaiâ u . sta (uliu rvia ni 
('^0)2©0.©1 OSSO

-asool©
"Talofo n: 
h ttp : /Aivww . za l a u sj . ro

u nr.3. Judatul 3âlaJ 
F=ax.(-40)2©0.©6'1 ©3© 

a-n-iail: ori mari a<S2za lausj. ro

PRIMAR AVIZAT,
SECRETAR GENERALoU

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind cuprinderea în evidenţele patrimoniale a bunurilor prop^tatea publică 

a Municipiului Zalău rezultate în urma lucrărilor la obiectUml de investiţii 
„Creşterea eficienţei energetice a Liceului cu Program Sportiv „Avram lancu” 

din municipiul Zalău ”, recepţionate în baza Procesului verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor nr.44059 din 31.05.2022 şi transmiterea în administrarea 

Liceului cu Program Sportiv „Avram lancu” din municipiul Zalău

Consiliul local al municipiului Zalău:
Având în vedere: Referatul de aprobare nr.34984 din 08.05.2023 al Primarului 

municipiului Zalău;
Raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr.35058 din 08.05.2023;
Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău;

Protocolul de administrare nr.27774 din 12.09.2002, încheiat între Consiliul 
Local al municipiului Zalău şi Liceul cu Program Sportiv „Avram lancu” Zalău prin 

care s-a dat în administrarea instituţiei de învăţământ terenurile şi clădirile, din 

domeniului public al Municipiului Zalău, necesare asigurării funcţionării activităţii 
instituţiei.

Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.44059 din 31.05.2022, 
lucrările executate în baza Contractului de execuţie de lucrări nr. 8788 din 13.02.2019 
completat şi modificat cu actele adiţionale la acesta nr.1-16, încheiat cu S.C DRUM 
CONSTRUCT S.R.L, în valoare totală de 12.096.275,26 lei (TVA inclus) la obiectivul 
de mvQStiin,, Creşterea eficienţei energetice a Liceului cu Program Sportiv „Avram 
lancu ” din municipiul Zalău

In baza prevederilor art. 867 şi art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul
Civil;

în temeiul art. 108 lit. a, art. 129 alin. (2) lit. c, alin. (6) lit. a, art. 139 alin. (3) lit. 
g, art. 196 (1) lit.a, art.299, art.300 alin.3, art.286 alin.4, art.287 lit.b şi art. 297 alin. (1) 
lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;

HOTĂRĂŞTE

Art.l. Cuprinderea în evidenţele patrimoniale ale Municipiului Zalău şi 
majorarea valorii bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în 
administrarea Liceului cu Program Sportiv „Avram lancu” Zalău, în baza Protocolului 
de administrare nr.27774 din 12.09.2002, cu valoarea lucrărilor de execuţie la obiectivul 
de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a Liceului cu Program Sportiv „Avram 
lancu” din municipiul Zalău”, în sensul majorării cu valoarea totală a lucrărilor de
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investiţii menţionate şi recepţionate în baza Procesului verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilornr.44059 din 31.05.2022 în sumă totală de 12.922.998,83 lei prin încheierea 
unui act adiţional, conform Centralizatorului situaţiei lucrărilor executate la Liceul cu 
Program Sportiv „Avram lancu” Zalău, identificate în Anexa nr.l - Centralizator la 
prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia
Patrimoniu.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj;
- Primarul municipiului Zalău;
- Direcţia Administraţie Publică;
- Direcţia Economică;
- Direcţia Tehnică;
- Direcţia Patrimoniu;
- Liceul cu Program Sportiv,, Avram lancu” Zalău
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

450016 - Zalâu, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sâiaj 
Telefon: (40)260.610550 
http ://wvwv .zala usj .ro

Fax.(40)260.661869 
e-mail: primaria@zalausj.ro

DIRECŢIA PATRIMONIU 
Nr. 34984 din 08.05.2023

Referat de aprobare

a Proiectului de hotărâre privind cuprinderea în evidenţele patrimoniale a bunurilor 
proprietatea publică a Municipiului Zalău rezultate în urma lucrărilor la obiectivul de investiţii 
„Creşterea eficienţei energetice a Liceului cu Program Sportiv „Avram lancu** din municipiul 
Zalău , recepţionate în baza Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.44059 
din 31.05.2022 şi transmiterea în administrarea Liceului cu Program Sportiv „Avram lancu*^

din municipiul Zalău

||J^4vând în vedere :

- Protocolul de administrare m.1111A din 12.09.2002, încheiat între Consiliul Local al 
municipiului Zalău şi Liceul cu Program Sportiv „Avram lancu” Zalău s-a dat în 

administrarea instituţiei de învăţământ terenurile şi clădirile, din domeniului pubic al 
Municipiului Zalău, necesare asigurării funcţionării activităţii instituţiei.

- Adresa Direcţiei Tehnice - Serviciul Investiţii, Achiziţii Publice, înregistrată la Primăria 
Municipiului Zalău sub nr. 80182 din 07.10.2022, prin care se comunică cartea tehnică 
privind Avizul de securitate la incendiu şi Autorizaţia de securitate la incendiu a obiectivului 
de investiţii „Creşterea efîcienţei energetice a Liceului cu Program Sportiv „Avram 
lancu” din municipiul Zalău ”, finanţat prin Prog-ramw/ OperaţionalRegional(POR) 2014- 
2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, 
Prioritatea de investiţii 3.1- Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a 
energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 
clădirile publice şi în sectorul locuinţelor. Operaţiunea B- Clădiri Publice ;
Adresa Direcţiei Tehnice - Serviciul Investiţii Achiziţii Publice, înregistrată la Primăria 

Municipiului Zalău sub nr.24856 din 28.03.2023, în completare la adresa nr.80182 din 
07.10.2022, prin care se comunică documentaţia privind proiectarea, execuţia, recepţia 
privind executarea obiectivului de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a Liceului cu 

Program Sportiv „Avram lancu” din municipiul Zalău ”, finanţat prin Programul 
Operaţional Regional( POR) 2014-2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziţiei către o 

economie cu emisii scăzute de carbon. Prioritatea de investiţii 3.1- Sprijinirea eficienţei 
energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile 

în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor. Operaţiunea 
B- Clădiri Publice, în valoare totală de 12.922.998,83 lei ( TVA inclus ), în vederea 

cuprinderii în evidenţele patrimoniale ale Municipiului Zalău ;
Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.44059 din 31.05.2022, lucrările
executate în baza Contractului de execuţie de lucrări nr. 8788 din 13.02.2019 completat şi 
modificat cu actele adiţionale la acesta nr.1-16, încheiat cu S.C DRUM CONSTRUCT S.R.L, 
cu sediul în loc. Pericei , nr.60/F, jud. Sălaj, în valoare totală de 12.096.275,26 lei ( TVA
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inclus ) la obiectivul de investiţii „^Creşterea eficientei ener2etice a Liceului cu Proşram 
Sportiv „Avram lancu ” din municipiul Zalău

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 209 din 6 iunie 2018 privind aprobarea 
participării Municipiului Zalău la proiectul „Creşterea eficienţei energetice a Liceului cu 
Program Sportiv „Avram lancu” din municipiul Zalău ” şi a bugetului aferent acestui 
proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 252 din 12 iulie 2018 , Hotărârea 
Consiliului Local nr. 278 din 19 septembrie 2019 privind aprobarea Devizului General 
actualizat după finalizarea procedurilor de achiziţie publică şi urmare a actualizării preţului 
contractului în baza prevederilor O.U.G nr. 114/2018 aferente obiectivului de investiţii 
„Creşterea eficienţei energetice a Liceului cu Program Sportiv „Avram lancu” din 
municipiul Zalău ”, Hotărârea Consiliului Local nr. 203 din 24 iunie 2021 privind aprobarea 
executării unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei 
energetice a Liceului cu Program Sportiv „Avram lancu ” din municipiul Zalău ”, codSMIS 
115362, Hotărârea Consiliului Local nr.299 din 30 septembrie 2021 privind aprobarea 

executării unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiţii „ Creşterea eficienţei 
energetice a Liceului cu Program Sportiv „Avram lancu ” din municipiul Zalău ”, cod SMIS 

115362, Hotărârea Consiliului Local nr.47 din 10 februarie 2022 privind actualizarea 
bugetului proiectului „ Creşterea eficienţei energetice a Liceului cu Program Sportiv „Avram 
lancu” din municipiul Zalău ”, precum şi a Hotărârii Consiliului Local nr.l 12 din 31 martie 
2022 privind aprobarea executării unor lucrări suplimemtare la obiectivul de investiţii 
investiţii „ Creşterea eficienţei energetice a Liceului cu Program Sportiv „Avram lancu ” din 
municipiul Zalău ”, cod SMIS 115362 şi a devizului general.

In temeiul prevederilor art. 129 alin 2.lit.c), art.129 alin.6 lit.a), art. 139 alin. 3 lit.g), art.286 alin. 
4, art.297, art. 300 alin.3 din OUG nr. 57/2019privind Codul administrativ.

Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 136 alin.l din OUG nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, îmi exprim iniţiativa de promovare a proiectului de privind cuprinderea în 
evidenţele patrimoniale a bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău rezultate în urma 

^lucrărilor la obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a Liceului cu Program Sportiv 
„Avram lancu” din municipiul Zalău”, recepţionate în baza Procesului verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor nr.44059 din 31.05.2022 . în valoare totală de 12.922.998,83 lei.

ŞI SOLICIT Consiliului Local al Municipiului Zalău, să analizeze şi să hotărască cu privire la 
adoptarea acestuia.

Primarul Municipiului Zalău 

Ionel Ciunt
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

450016 - Zalâu . Piaţa luli u Maniu nr,3. Judeţul Sălaj 
Telefon: (40)260.610550 
http://www.zalausj .ro

Fax.(40)260.661869 
e-mail; primaria@zalausj.ro

DIRECŢIA PATRIMONIU 

Nr. 35058 din 08.05.2023

Raport de specialitate

a Proiectului de hotărâre privind cuprinderea în evidenţele patrimoniale a bunurilor 
proprietatea publică a Municipiului Zalău rezultate în urma lucrărilor la obiectivul de investiţii 
„Creşterea eficienţei energetice a Liceului cu Program Sportiv „Avram lancu” din municipiul 
Zalău ”, recepţionate în baza Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.44059 

din 31.05.2022 şi transmiterea în administrarea Liceului cu Program Sportiv „Avram lancu**
din municipiul Zalău

IPAvând în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 34984 din 08.05.2023 a Proiectului de hotărâre privind cuprinderea în 
evidenţele patrimoniale a bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău rezultate în urma 

lucrărilor la obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a Liceului cu Program Sportiv 

„Avram lancu” din municipiul Zalău ”, recepţionate în baza Procesului verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor nr.44059 din 31.05.2022 şi transmiterea în administrarea Liceului cu Program 
Sportiv „Avram lancu” din municipiul Zalău, promovat de dl. Ionel Ciunt, Primar al Municipiului 
Zalău, în calitate de iniţiator ;

- Proiectul de hotărâre privind cuprinderea în evidenţele patrimoniale a bunurilor proprietatea 
publică a Municipiului Zalău rezultate în urma lucrărilor la obiectivul de investiţii „Creşterea 

eficienţei energetice a Liceului cu Program Sportiv „Avram lancu” din municipiul Zalău ” , 
recepţionate în baza Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.44059 din 31.05.2022

^i transmiterea în administrarea Liceului cu Program Sportiv „Avram lancu” din municipiul Zalău;

- Prevederile art. 136 alin. 3, alin. 8 lit b, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Urmare a analizării proiectului de hotărâre şi a referatului de aprobare al iniţiatorului, 
precizăm următoarele aspecte:

Prin adresa nr.80182 din data de 07.10.2022, Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii Achiziţii 
Publice, ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a 

Liceului cu Program Sportiv „Avram lancu” din municipiul Zalău ” predă Direcţiei Patrimoniu, 
parte din Cartea tehnică a acestui obiectiv ( 4 bibliorafturi) cuprinzând Avizul de securitate la 

incendiu nr.39/19/SU/SJ din 06.05.2019 şi Autorizaţia de securitate la incendiu nr.321/22/SU/SJ din 
03.08.2022, însoţite de Documentaţia privind emiterea autorizaţiei.
Prin adresa nr.24856 din 28.03.2023, Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii Achiziţii Publice predă 

în completarea adresei nr.80182 din 07.10.2022, în vederea cuprinderii în evidenţele patrimoniale 

ale municipiului Zalău şi transmiterea în administrarea Liceului cu Program Sportiv „Avram lancu” 

Zalău, documentele privind executarea obiectivului de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a 
Liceului cu Program Sportiv „Avram lancu” din municipiul Zalău” , finanţat prin Programul
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Operaţional Regional( POR) 2014-2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziţiei către o economie 

cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1- Sprijinirea eficienţei energetice, a 
gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile 

publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor. Operaţiunea B- Clădiri Publice, 
obiectiv, recepţionat în baza ; Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.44059 

din 31.05.2022, lucrările executate în baza Contractului de execuţie de lucrări nr. 8788 din 

30.02.2019 completat şi modificat cu actele adiţionale la acesta nr.1-16, încheiat cu S.C DRUM 

CONSTRUCT S.R.L, cu sediul în loc. Fericei, nr.60/F, jud. Sălaj, în valoare de 12.096.275,26 lei ( 
TVA inclus );
-Centralizator financiar pe categorii de lucrări, anexă la prezenta, valoare care cuprinde toate taxele 
şi avizele eliberate, precum servicii de proiectare şi avize, asistenţă tehnică, dirigenţie de şantier 
asigurată conform Contractului de servicii nr.49315 din 02.07.2019 şi a Actului adiţional nr.l din 

02.07.2019 la acesta, contract încheiat cu S.C PRESTCO S.R.L Zalău, în valoare de 85.899,46 lei 
cu TVA, taxe ISC, audit energetic, rezultând o valoare totală a investiţiei de 12.922.998.83 lei ( 
TVA inclus).

•
Prin încheierea unui act adiţional la protocolul de administrare nr.27774 din 12.09.2002, se 

procedează la transmiterea în administrarea Liceului cu Program Sportiv „Avram lancu” din 

municipiul Zalău a bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău cu valoarea lucrărilor de 
execuţie la obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a Liceului cu Program Sportiv 

„Avram lancu” din municipiul Zalău ”, în sensul majorării cu valoarea totală a lucrărilor de investiţii 
recepţionate în baza Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.44059 din 31.05.2022. 
astfel situaţia bunurilor aflate în administrarea unităţii de învăţământ prevăzută la cap.I 

„Dispoziţii generale*’, alin.3 din protocol se modifică, în sensul majorării cu valoarea totală a 
investiţiei de 12,922.998,83 lei, conform Centralizatorului situaţiei lucrărilor executate la unitatea 
de învăţământ.

Se va proceda la cuprinderea în evidenţele patrimoniale ale Municipiului Zalău a lucrării de 
investiţie menţionată, prin înregistrarea în programul de mijloace fixe - Mfix, la gestiunea Liceului 

^^u Program Sportiv „Avram lancu” Zalău.

Prevederile art. 108 din Codul Administrativ, privind "Administrarea domeniului public şi privat al 
unităţilor administrativ-teritoriale:

“Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a 
prezentului cod, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, după caz, 
să fie: a) date în administrarea instituţiilor publice si re2iilor autonome din subordinea unităţii 
administrativ-teritoriale care le are în proprietate; b) concesionate; c) închiriate; d) date în 

folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică; e) valorificate prin alte modalităţi prevăzute de 
lege. ”;
- categoriile de atribuţii exercitate de Consiliul Local reglementate conform art. 129 alin (2) lit. c) 

din Codul Administrativ: "atribuţii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, 
oraşului sau municipiului;" şi conform alin (6) lit. a) ^hotărăşte darea în administrare, 
concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică a 

comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în 
condiţiile legii ”;.

f



- prevederile art. 297 alin (1) din Codul Administrativ privind ” Stabilirea modalităţilor de 

exercitare a dreptului de proprietate publică: (1) Autorităţile decid, în condiţiile legii, cu privire la 

modalităţile de exercitare a dreptului de proprietate publică, respectiv: a) darea în administrare: 
b) concesionarea; c) închirierea; d) darea în folosinţă gratuită. ”

- art. 299 din Codul Administrativ privind "Conţinutul actului prin care se realizează dreptul de 

administrare:-Hotărârea Guvernului sau a consiliului judeţean, respectiv a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al 
municipiului, după caz, prin care se constituie dreptul de administrare, cuprinde cel puţin 

următoarele elemente: a) datele de identificare a bunului care face obiectul dării în administrare şi 
valoarea de inventar a acestuia; b) destinaţia bunului care face obiectul dării în administrare; c) 
termenul de predare-primire a bunului. ”

- prevederile art. 868 din Codul Civil privind "Exercitarea dreptului de administrare:
- (1) Dreptul de administrare aparţine regiilor autonome sau, după caz, autorităţilor 

administraţiei publice centrale sau locale şi altor instituţii publice de interes naţional, judeţean ori 
ţl^,ocal.

-(2) Titularul dreptului de administrare poate folosi şi dispune de bunul dat în administrare 
în condiţiile stabilite de lege şi, dacă este cazul, de actul de constituire.
Prevederile art.10 (6) din OUG nr.13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare 
nr.241/2006.
In temeiul prevederilor art. 129 alin 2.lit.c), art. 129 alin. 6 lit.a), art. 139 alin. 3 lit.g), art.286 alin.4, 
art.297, art.300 alin.3 din OUG nr.57/2019privind Codul administrativ.
Având în vedere cele mai sus expuse, propunem spre analiză şi aprobarea Consiliului Local al 
Municipiului Zalău :

1. Cuprinderea în evidenţele patrimoniale ale Municipiului Zalău şi majorarea valorii bunurilor 
proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Liceului cu Program Sportiv 
„Avram lancu” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr. 27774 din 12.09.2002, cu valoarea 

lucrărilor de execuţie la obiectivul de investiţii „Creşterea efîcienţei energetice a Liceului cu 

Program Sportiv „Avram lancu” din municipiul Zalău” , în sensul majorării cu valoarea totală 
a lucrărilor de investiţii menţionate şi recepţionate în baza Procesului verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor nr.44059 din 31.05.2022 în sumă totală de 12.922.998,83 lei prin încheierea 
unui act adiţional, conform Centralizatorului situaţiei lucrărilor executate la Liceul cu Program 

Sportiv „Avram lancu” Zalău , identificate în Anexa nr. 1 - Centralizator la prezentul Raport de 
specialitate.

Directoi/ex^tiv,
Alexamru'Pura

Sef Serviciu
9
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ANEXA 1

Situaţia majorării bunurilor transmise Liceului cu Program Sportiv "Avram lancu" Zalău, cu valoarea lucrărilor aferente obiectivului de investiţii;
"Creşterea eficienţei energetice a Liceului cu Program Sportiv "Avram lancu" din municipiul Zalău, recepţionate în baza Procesului verbal de 

recepţie nr.44059 din 31.05.2022, şi în baza Centralizatorului financiar al lucrărilor executate la Liceul cu Program Sportiv " Avram lancu" Zalău
lei

Nr. Nr. Valoare
iniţială

Valoare
fînalăinv. Denumirea bunului Caracteristici Majorare Observaţiicrt.

Liceul cu Program Sportiv "Avram lancu" - 
Clădire şcoală , CF 54055, nr.cad.54055- 
C1 , str. Avram lancu , nr.381 1350 PV recepţie nr.44059 din 31.05.2022604693,61 5312617,03 5917310,64
Liceul cu Program Sportiv "Avram lancu" - 
Clădire Sală sport, CF 54055, 
nr.cad.54055-C22 PV recepţie nr.44059 din 31.05.20221818 292149,32 2798944,44 3091093,76
Clădire şcoală - Alimentare cu apă 
exterioară

D63-70m, TvD40-10m, Tv 
D25-60m, 140 ml3 PV recepţie nr.44059 din 31.05.20220 24259,82 24259,82nou
Tv PVC Dn 50, Tub PVC Dn 
200, 170 ml Clădire şcoală - Canalizare menajeră4 0 5107,25 5107,25 PV recepţie nr.44059 din 31.05.2022nou

Clădire şcoală - Canalizare pluvială5 Tub Dl 10, 60 ml 0 14743,82 14743,82 PV recepţie nr.44059 din 31.05.2022nou
Stâlpi de iluminat H2,7m - 8 
buc şi H 6m - 6 buc6 Clădire şcoală - Iluminat exterior 0 110464,32 110464,32 PV recepţie nr.44059 din 31.05.2022nou

Clădire Sală sport - Alimentare cu apă 
exterioară

TV D63-110m, Tv D40-40 m, 
total 150 ml
Tv D110-30m, Tv Dl 60-75
m, Tv D200-75 ml, total 180

7 0 PV recepţie nr.44059 din 31.05.202210467,16 10467,16nou

Clădire sală sport - Canalizare menajeră8 PV recepţie nr.44059 din 31.05.20220 10464,63 10464,63nou

Clădire sală sport - Canalizare pluvială9 Tub Dl 10-30 ml 0 22300,81 22300,81 PV recepţie nr.44059 din 31.05.2022nou
Clădire sală sport -Alimentare cu agent 
termic

Tv preizolată Dn 
50mm/D125mm, 150 ml10 0 39316,11 PV recepţie nr.44059 din 31.05.202239316,11nou
Stâlpi de iluminat H2,7m - 3 
buc11 Clădire sală sport - Iluminat exterior 0 12086,87 PV recepţie nr.44059 din 31.05.202212086,87nou

Clădire sală sport - Alimentare cu gaze 
naturale12 Tv instalaţii d1/2-32,64m 0 2582,07 2582,07 PV recepţie nr.44059 din 31.05.2022nou



Radiatcl^^ din otel-19 buc, 
robinete - 44 buc, 
schimbătoare căldură - 3 
buc, pompe de circulaţie - 3 
buc, pompa căldură -3buc, 
ventiloconvectoare -119 buc, 
termostat -54 buc

Clădire şcoală - Instalaţii şi echipamente 
termice13 0 1163579,21 PV recepţie nr.44059 din 31.05.20221163579,21nou

Corpuri de iluminat 507 buc, 
aplice -80 buc, cablu 
instalaţii electrice 2370 m, 
instalaţia IPT 1 buc, prize 
bipolare 339 buc, montare 
talouri electrice -10 buc, 
tablou sonerieClădire şcoală - Instalaţii electrice14 0 633588,42 633588,42 PV recepţie nr.44059 din 31.05.2022nou

Radiatoare din otel-34 buc, 
robinete -1404 buc, piese de 
legătură -696 buc, anemostat 
circular -12 buc, agregat 
tratare aer -1 buc, boiler 
bivalent 10001-2 buc, pompă 
de circulaţie -1 buc

Clădire sală sport - Instalaţii şi 
echipamente termice15 0 1132977,27 1132977,27 PV recepţie nr.44059 din 31.05.2022nou

Corpuri de iluminat-192buc, 
aplice-75 buc, cablu instalaţii 
electrice -1610 m, prize 
bipolare - 69 buc, montare 
tablouri electrice - 5 buc, 
conducta de cupru -4200 m16 Clădire sală sport- Instalaţii electrice 0 296953,28 PV recepţie nr.44059 din 31.05.2022296953,28nou

Hidranţi interiori-15 buc, tv 2 
toii 15()m, fitinguri 116 buc, tv 
PVC 350m, tv Dn40-140m, 
tvDn50-150m, lavoar - 30 
buc, oglinda-30buc, vas 
closet -30buc, TV Dnl lOmm- 
360m, Tv distribuţie -500m17 Clădire şcoală - Instalaţii sanitare 264654,60 PV recepţie nr.44059 din 31.05.2022264654,6nou



Hidranţi^eriori-7 buc, tv 2 
toii igov 
lavoar - 20 buc, baterii - 32 
buc,oglinda-20buc. vas 
closet -15buc, sifon 
pardoseală - 22 buc, Tv 
distribuţie -125m

itinguri 148 buc, ,

Clădire sală sport- Instalaţii sanitare PV recepţie nr.44059 din 31.05.202218 0 164211,72 164211,72nou

Clădire sală sport - Echipamente ascensor 
pentru persoane cu dizabilităţi19 Ibuc PV recepţie nr.44059 din 31.05.20220 113949,39 113949,39nou

Detectoare fum -102 buc, 
dispozitive avertizare sonoră- 
lObuc, declanşator manual- 
21 buc, tub protecţie d25mm- 
3200 m, cablu instalaţii 
electrice -17000m, 
supraveghere 
video/antiefractie -tub 
protecţie 500m, cablu pentru 
instalaţii electrice 500m

Clădire şcoală - Instalaţii supraveghere 
video/ antiefracţie şi desfumare20 PV recepţie nr.44059 din 31.05.20220 225972,89 225972,89nou

Centrală incendiu adresabilă • 
1 buc, camere supraveghere, 
lucrări -tencuieli, vopsitorii- 
204mp, uşi rezistente la foc - 
125mp, luminator perete - 
13m, trape de ventilaţie şi 
desfumare -3buc

Clădire şcoală - Măsuri PSI şi 
echipamente21 0 276402,54 276402,54 PV recepţie nr.44059 din 31.05.2022nou

Detectoare fum -74 buc, 
dispozitive avertizare sonoră- 
6buc, declanşator manual-14 
buc, tub protecţie d25mm- 
1000 m, cablu instalaţii 
electrice -2100m, centrala 
acţionare ferestre desfumare 
-1 buc,supraveghere 
video/antiefractie -tub 
protecţie 250m, cablu pentru 
instalaţii electrice 300m

Clădire sală sport - Instalaţii 
supraveghere video/ antiefracţie şi 
desfumare22 PV recepţie nr.44059 din 31.05.20220 112552,75 112552,75nou



Centrală incendiu adresabilă • 
1 buc, camere supraveghere, 
lucrări -tencuieli, vopsitorii- 
2148mp, uşi rezistente la foc 
37mp, uşi lemn-23mp

Clădire sală sport - Măsuri PSI şi 
echipamente PV recepţie nr.44059 din 31.05.20220 174802,43 174802,4323 nou

896842,93 12922998,83 13819841,76TOTAL

Şef Serviciu, 
Adina Predescu

Directpfe^^cutiv,
Alex^diTJ'Tura

întocmit, 
Simona

DP/SP/DS/lex



n/fUN!CIPIUL ZALĂU
PRIMAR

450016-Zalău, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sâiai 
Telefon: (40)260.610550 Fax.(40)260;66T869
http://wvw,zalausj.ro e-mail: primaria@zalausj.ro

APROB ADMITEREA/RESPIN^EREA 
INVESTITOR

Ionel Giunt

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE . 
la terminarea lucrărilor

NrJjhoC^ /3i06.1o^^ ■

privind execuţia lucrărilor aferente Contractului de lucrări ru'. 8788/13.02.2019 oentru
Protram'‘snrt-'''A“‘ eficienţei energetice a Liceuldi cu
Program Sportiv Avram lancu din municipiul Zalău”, încheiat tare Municipiul 

Zalau Şl S.C. DRUM CONSTRUCT S.R.L.

L Imobilul care face obiectul investiţiei se identifică după 
Str. Avram lancu, m*. 38, municipiul Zalău, jud Salaj.

’ ' executate în baza Autorizaţiei de construire nr 322 eliberată deMunicrptul Zalău la data de 28.05.2019, cu valaMlUate până la ^a^7m2(^ 

(valabila pe perioada stării de alertă şi 90 de zile de la t 
din Legea 55/2020).

Dispoziţiei Primarului municipiului Zalau nr. 659

cum urmează:

încetare, conform art 4. alin 5

Preşedinte:
Teodor Bălăjel Viceprimai- Municipiul Zalău

Membri:
1. Vlad Petre
2. Reprezentant I.S.C. 

. 3. Reprezentant ISU
4. lulia .Barbu

Arhitect şef
/r2^. Leis\J.-/ai'l. PloA/^

Mr. Pop fon.<^b P/a.\o/(j
consilier S.I.A.P.

membru
membru
membru
membru

4. Au mai fost prezenţi:
S.C. PREFCON S.R.L.—proiectant 
S.C. DRUM CONSTRUCT S.R.L.
S.C. TACON S.R.L. (subcontractant)
S.C. CÂRD INSTAL S.R.L. (subcontractant) 

S.C. PRESTCO S.R.L.— diriginte de şantier

- executant

1.
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Alţii:

- Direcţia Telinică

- Direcţia Resurse Umane, Monitorizare Unităţi de învăţământ 
Serviciul Managementul Proiectelor

- Direcţia Patrimoniu
. - Direcţia Coip Control

...................

Deţinători de utilităţi şi a ’ Liceul cu Program Sportiv Avram lancu

........................................ - Distribuţie Energie Electrică România S.A.

........................................- S.C. Compania de apă Someş S.A.

........................................ - S.C. Delgaz Grid S.A.
........................................ - POLIŢIA LOCALĂ ZALĂU

S_ea-e,ariatul a fost asigurat de: S.C. PRESTCO S.R.L.-pn« diriginte de şantier ing. 
Florian Cnsnan. A utonzafie nr. 00019157/24.11.2010. autorizat pentru dormniUe.

- (^nstrucţii civile, industriale şi agricole - categoria de importanţă C
- Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes judeţean
- Lucrari^ tehnico - edilitare -de alimentări cu apă şi de canalizare;
- Consolidări construcţii - inclusiv monumente;

6. Constatările comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor:
6.1. Capacităţi fizice realizate;

Obiectivul de investiţii este amplasat. în Zalău, str. Avram lancu, 
executat în vederea creşterii eficienţei energetice a Liceului 

lancu din Municipiul Zalău constau în:
- înlocuirea tâmplăriei exterioare din lemn cu tâmplarie din. PVC cu geam termopam
- mstalarea.de pompe de căldură pentm asigurarea energiei din surse regenerabile- 
-executarea hidro izolaţiei la pereţii subsolurilor cu un strat polistiren extrudat 5cm- 
-realizarea a trei wmdfanguri în spaţiile existente la intrările în cele trei coipuri cu sistem 
de închidere automată;
- realizarea unui dren perimetral clădirii;
- amplasarea de panouri solare la sala de sport;
- înlocuirea învelitorii din tablă la acoperişul cupolă la sala de sport;
- executarea unui trotuar de protecţie perimetral;
- teimoizolarea la intrados a planşeelor peste subsoluri la cele trei
- termoizolarea planşeelor peste Ultimele nivele;
- înlocuirea elementelor de lemn ale şaipantei şi a învelitorii din ţiglă-
- refacerea acoperişurilor terase;
-amena^rea unor grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilităti la parterul şi etaiul 
corpului B Şl Ia toate nivelele (P+E1+E2) în coipul C, dar- şi la sala de sport-
ilsala de^spoT persoanelor cu dizbilităţi la corpurile A şi B dar şi

nr.38, iar lucrările ce s- 

cu program sportiv Avram
au

corpuri;

2



- mlocuiiea instalaţiilor termice, sanitare şi electrice.

....... ................. ............... NU ESTE CAZUL •

cuprinse în lista din anexa nr 2 la prezentul proces-verbai ' tncenduior.
■ ......................................... NU ESTE CAZUL

luerLLlteîe '■eproiectări. refaceri de
■ ft'

NU ESTE CAZUL
12 ad “■ ^^c^tate este de 10.164.937,19 lei Bră TVA, respectiv

construcţii + montaj (C+M) = 10 056 41712 lei 
CU TVA, respectiv 8.450.770,69 lei, fără TVA J v ; .«30.417,12 lei

6.6. Perioada de garanţie: 5 ani
nnâ “ solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s a
p ttut examina nemijlocit construcţia, se constată că lucrările nu respectă autorizaţia de 
consti uire, reprezentantul autorităţii administraţiei publice competente care n e ■ 
aţţtorrzatia de construire/desflintare. al Inspectoratului de Stat în Const^^I S C al
‘^‘'■‘^^l’‘ °nuţktenepentru cultură/Oirectieipentru Cultură a MunicMuluiB ' '
inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgentă propun respingerea

■■■■■;.............. .......................NU ESTE CAZUL ............... ...............
7. în urma constatărilor făcute, comisia de recepţie decide: 
jxj admiterea recepţiei Ia terminarea lucrărilor 
LI respingerea recepţiei la terminarea lucrărilor 

. 8.. Comisia de recepţie motivează decizia luată prin:
- existenţa Referatului proiectantului, care confirmă că lucrările 

conform proiectului;
- existenţa Referatului dirigintelui de 

executate conform proiectului;
- executarea lucrărilor în conformitate 

respectarea cerinţelor Contractului de lucrări

reşti sau al
recepţiei etc.):

au fost executate 

şantier, care confirmă că lucrările au fost

cu proiectul tehnic de execuţie şi cu

nr. ^Wl^O^OM^rTr 34W/11oT^^^^^^
nr. 34333/21.04.2022, respectiv nr. 35177/28.04.2022f întocmite de c"lk'’GLr^etr'nrta 

SrCpro^::^^!';''' în.re Mn„icipiu. Zal.4n' ,i

9. Comisia de recepţie recomandă luarea următoarelor măsuri:

- executarea de către viitorul administrator a lucrărilor de întreţinere
care seimpun.

3



10.^ conţinând ^ file side 4J,le. a fost încheiat astăzi ____________ _ tn 4 exemplare.-.. anexe numerotate, cu un total

11. Alte menţiuni

Comisia de recepţîp^

Preşedinte:

Viceprimar TEODOR BĂLĂJEL 

Membri:

1. arh. Vlad Petre
2. Reprezentant I.S.C.- io^ Le^uhn \lo s/4
3. Reprezentant I.S.U.' Mr- Poj^ lonxj-/-

4. ing. lulia Barbu

Alţi participanţi:

1. S.C. PRESTCO S.R.L.- diriginte de şantier-ing.Florian Cristian

2. S*C. PREFCON S.R.L. - proiectant-

3. S.C. DRUM CONSTRUCT S.RX., - executant- Dumitru Ardelean
S.C. TACON S.R.L. - subcontractant- ing. Cornel Tămăşan........
S.C. CÂRD INSTAL S.R.L. - subcontractant- ing. Radu S.V.Căpâlnaşiii./

Alţii: ^>

m:

• ••

7/ /./V

- Direcţia Tehnică
- Direcţia Resurse Umane, Monitorizare Unităţi de .învăţământ
- Serviciul Managementul Proiectelor
- Direcţia Patrimoniu
. - Direcţia Corp Control 
. _ ‘m/'ca

1___

Reprezentant Liceul cu Program Sportiv Avram lancu
Deţinători de utilităţi şi avizatori

- Distribuţie Energie Electrică România S.A.
- S.C. Compania de apă Someş S.A.
- S.C. Delgaz Grid S.A.
- POLIŢIA LOCALĂ ZALĂU

DT-SIAP/AP/DH/ifex
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fgrtgTrBTt]
MUNICIPIUL ZALĂU 

PRIMAR
3 450016 - Zalău, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sâiai
f Telefon: (40)260.610550 

http://wvvw.zalausj.roii Fax.(40)260.661869 
e-mail: primaria@zalausj.ro

DIRECŢIA TEHNICA
SERVICIUL INVESTIT!! ACHIZITH PUBLICE 
Nr. 24856 din 28.03.2023

CĂTRE
DIRECŢIA PATRIMONIU

Referitor; Obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei 
Sportiv Avram lancu din municipiul Zalău”

energetice a Liceului cu Program

A

In completare la adresa nr. 80182 din 07.10.2022, alăturat vă transmitem’ utmătoareledocumente:
* Fişa de date sintetice - Anexa 6 din regulament;
- Anexa 8 - Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări privind valoarea i
- Proces verbal de recepţie nr. 44059/31.05.2022

investiţiei;

Capitolul A Documentaţia privind proiectarea.
a) acte referitoare la tema de proiectare, amplasarea construcţiei şi avize de specialitate 
stat la bază întocniirii proiectului;

1. Certificatul de urbanism nr. 625 din 22.05.2018;
2. Acordul Inspectoratului Judeţean în construcţii Sălaj nr. 14239 din 08.05.2019-
3. Aviz de securitate la incendiu nr. 39/19/SU-SJ/06.05.2019;
4. DeciziadeîncadrareAPMnr. 7296/21.12.2015.
b) documentaţia tehnică care se referă la construcţia respectivă (caracteristici, detalii de 

execuţie pentru elementele structurii de rezistenţă ca şi pentru celelalte părţi de construcţie 
asigură funcţionalitatea şi siguranţa în exploatare, precum cu toate modificările aduse de 
proiectant, executant sau proprietar pe parcursul execuţiei construcţiei): 
b.l Proiectul tehnic si cuprinde :
~ Parti scrise si desenate DALI -Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie
- Parti scrise si desenate Audit Energetic
- Parii scrise si desenate Experiza tehnică
- Parti scrise si desenate DTAC 

Dispoziţii de şantier
- Audit energetic final
- Parti scrise si desenate, Proiect tehnic si Detalii de execuţie

Documentaţia privind execuţia.
1. Autorizaţia de construire nr. 322/28.05.2019
2. Contract de lucrări (proiectare, execuţie şi asistenţă tehnică) nr. 8788/30.02.2019

care au

care

http://wvvw.zalausj.ro
mailto:primaria@zalausj.ro


3. Act adiţional nr. 1/44106/10.06.2019
4. Act adiţional nr. 2/61533/22.08.2019
5. Act adiţional nr. 3/65753/11.09.2019
6. Act adiţional nr. 4/83773/19.11.2019
7. Act adiţional nr. 5/11824/24.02.2020
8. Act adiţional nr. 6/3361/19.01.2021
9. Act adiţional nr. 7/34220/21.05.2021
10. Act adiţional nr. 8/55786/11.08.2021 
1 l.Act adiţional nr. 9/68985/30.09.2021
12. Act adiţional nr. 10/73124/15.10.2021
13. Act adiţional nr. 11/83370/24.11.2021
14. Act adiţional nr. 12/22035/11.03.2022
15. Act adiţional nr. 13/27574/29.03.2022
16. Act adiţional nr. 14/27961/30.03.2022
17. Act adiţional nr. 15/32453/14.04.2022
18. Act adiţional nr. 16/33770/20.04.2022
19. Contract prestări servicii diriginte de şantier nr. 49315/02.07.2019
20. Actaditionarnr. 1/61536/22.08.2019
21. Act adiţional nr. 2/23807/12.04.2021
22. Act adiţional nr. 3/73153/15.10.2021
23. Contract de prestări servicii elaborare Audit
24. Contract de racordare nr. 18238/14.12.2021
25. Proces verbal de predare amplasament nr. 58119/07.08.2019 
26.0rdinul de începere al lucrărilor nr. 58121/07.08.2019.

Documentaţia privind recepţia.
a) procesele-verbale de recepţie (la terminarea lucrărilor şi cel final), precum şi alte acte anexate 

coSracţieT comisia de recepţie finală le consideră necesare a fi păstrate în cartea tehnică a

1. Proces verbal de recepţie Ia terminarea lucrărilor
2. Referatul Dirigintelui privind execuţia lucrărilor nr.
3. Referatul Proiectantului-arhitectura nr. 37397/05.05.2022
4. Referatul Proiectantului -rezistenţă nr. 37399/05.05.2022
5. Referatul Proiectantului -instalaţii nr. 37400/05.05.2022
6. Certificatul de performanţă energetică nr. 32528/14.04.2022 în original -însoţit de 

Raportul de audit energetic şi concluzii
. Autorizaţia de securitate Ia incendiu nr. 321/22/SU/SJ din 03.08.2022
însoţita de Documentaţia privind emiterea Autorizaţiei de 
fost transmisă către dvs. cu Adresa nr. 80182/07.10.2022.

DIRECTOR EXECUTIV, 
ing. Dănuţ Cosmin Curea

energetic nr. 18879/02.03.2022

nr. 44059/31.05.2022
112/35616/29.04.2022

securitate la incendiu, în original, a

ŞEF SERVICIU, 
ing. Angelica Bop

întocmit,
ing, Delia Hanga
DT-SIAP/AP/DH/;
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ANEXA 6 la regulament

CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI

CENTRALIZATORUL
pieselor cuprinse în cartea tehnică a construcţiei

1. Fişa de date sintetice.
2. Capitolul A*); Documentaţia privind proiectarea.
3. Capitolul B*): Documentaţia privind execuţia.
4. Capitolul C*): Documentaţia privind recepţia.
5. Capitolul D*): Documentaţia privind exploatarea, repararea, întreţinerea şi urmărirea 

comportam m timp.
6) Jurnalul evenimentelor.

FIŞA DE DATE SINTETICE

1. Obiectul de constmcţie (denumire, localizare „Creşterea eficienţei 
Liceului cu Program Sportiv Avram lancu din municipiul Zalău”

2. Investitoml (denumirea şi sediul unităţii)
Municipiul Zalau

3. Delegaţii investitorului cu sarcini de verificare a calităţii construcţiei (numele
prenumele, funcţia, atribuţia) ^ ’
Diriginte de şantier: S.C. PHESTCO S.RL. Zalău, cu sediul în localitatea Zalău, str. Gh.
Cristiân'Mnlai*^ 0736.372.237, e-mail: prestcosrlfa.gmail.cnm. ing. Florian

energetice a

4. Proiectantul lucrării
1 « r f\initâ\n proiectant general şi a unităţilor subproiectante
l'l.W ''' municipiul Zalău, str. Fabricii, nr. 10, jud. Sălaj,
telefon. 0746.032.450 , e-mail: szigvarto.cristina@prefcon.ro.

b) Numele şi prenumele şefului de proiect
1. ing. Prodan Onuţ —inginer construcţii;
2. ing. Spatar Râul - rezistenţă;
3. arh. Balota Oana — arhitectura;
4. ing. Prodan Vasile - instalaţii.

5. Verificatoml (verificatoml de proiecte atestat), numele, prenumele, numărul 
certificatului de atestare:

• Munteanu M. Marian, nr. certificat de atestare 619, cerinţa A1,A11
• Munteanu Gh Doina Florica, nr. certificat de atestare 1303, cerinţa Bl, Dl, E, F
• loanaş Ligia Daniela, nr. certificat de atestare 

incendiu
6. Executantul constmcţiei

nr. 05051, cerinţa C-securitate la

/)

mailto:szigvarto.cristina@prefcon.ro


b) Numele şi prenumele şefului de şantier 
ing. Făgărăşan Vlad

obSul) >“<=fârilor (şeful punctului de lucm al

ing. Făgărăşan Vlad

NU modificarea)
8. Experţii tehnici atestaţi care au verificat calitatea şi 

prenumele, numărul certificatului de atestare)
Diriginte de şantier S.C. Prestco S.R.L.

comportarea construcţiei (numele,

Q - . . , P^'in ing. Florian Cristian Mihai
ap^l^r prenumele şi unitatea de care

Preşedintei Teodor Bălăjel 
Membrii Vlad Petre - Viceprimar Municipiul Zalău

- arhitect şef - membru
- inspector I.S.C. - membru
- Mr. I.S.U. — membru 

“ c®”s*Eer S.I.A.P. - membru
recepţie finală (numele, prenumele şi unitatea de care aparţin)

Lesuţan Vasile Florin 
Pop lonuţ Flaviu 
Barbu lulia

10. Comisia de

11. Data începerii execuţiei 25.05.2022
I aprobării recepţiei la terminarea lucrărilor 31.05.2022
13. Data aprobării recepţiei finale
14. Gradul de seismicitate luat în
15. Alte date............. calcul la proiectarea construcţiei

• Certificatul de urbanism nr. 625 din 22.05.2018;
Acordul Inspectoratului Judeţean în construcţii Sălaj nr. 14239 din 08 05 2019-

• Aviz de securitate la incendiu nr. 39/19/SU-SJ/06.05.2019;
• DeciziadeîncadrareAPMnr. 7296/21.12.2015.
b) documentaţia tehnică care se referă la construcţia respectivă (caracteristici detalii de 

execuţie pentru elementele structurii de rezistenţă ca şi pentru celelalte
asigura ncţionalitatea şi siguranţa în exploatare, precum cu toate modificările aduse 

de proiectant, executant sau proprietar pe parcursul execuţiei construcţiei):

b. 1 Proiectul tehnic si cuprinde ; 
- Parti scrise si desenate DAU Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie

^5



- Parti scrise si desenate Audit Energetic
- Parti scrise si desenate Experiza tehnica
- Parti scrise si desenate DTAC
- Dispoziţii de şantier 
* Audit energetic final
- Parti scrise si desenate, Proiect tehnic si Detalii de execuţie

Capitolul B*) Documentaţia privind
1. Autorizaţia de construire nr, 322/28.05.2019
2. Contract de lucrări (proiectare, execuţie şi asistenţă tehnică)
3. Act adiţional nr. 1/44106/10.06.2019
4. Act adiţional nr. 2/61533/22.08.2019
5. Act adiţional nr. 3/65753/11.09.2019
6. Act adiţional nr. 4/83773/19.11.2019
7. Act adiţional nr. 5/11824/24.02.2020
8. Act adiţional nr. 6/3361/19.01.2021
9. Act adiţional nr. 7/34220/21.05.2021
10. Act adiţional nr. 8/55786/11.08.2021 
1 l.Act adiţional nr. 9/68985/30.09.2021
12. Act adiţional nr. 10/73124/15.10.2021
13. Act adiţional nr. 11/83370/24.11.2021
14. Act adiţional nr. 12/22035/11.03.2022
15. Act adiţional nr. 13/27574/29.03.2022
16. Act adiţional nr. 14/27961/30.03.2022
17. Act adiţional nr. 15/32453/14.04.2022
18. Act adiţional nr. 16/33770/20.04.2022
19. Contract prestări servicii diriginte de şantier nr. 49315/02 07 2019
20. Act adiţional nr. 1/61536/22.08.2019
21. Act adiţional nr. 2/23807/12.04.2021
22. Act adiţional nr. 3/73153/15.10.2021
23. Contract de prestări servicii elaborare Audit
24. Contract de racordare nr. 18238/14.12.2021
25. Proces verbal de predare amplasament nr. 58119/07.08.2019 
26.0rdinul de începere al lucrărilor nr. 58121/07.08.2019.
c) înregistrările de calitate

execuţia.
nr. 8788/30.02.2019

energetic nr. 18879/02.03.2022

caracter permanent efectuate ne narcursul 
celelalte documentaţii întocmite conform prescripţiilor tehnice crin

Tcr p^’ ^rbale pentru verificarea calitatii lucrărilor ce devin ascunse emise de
ISC, Procese verbale de control a calitatii lucrărilor în faze determinante

2. Procese verbale de recepţie calitativa semnate de dirigintele de şantier 
J.Certiticate de performanta, calitate

Jq



f) expertize tehnice, verificări în teren sau cercetări suplimentare efectuate în afara celor 
prevăzute de prescripţiile tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ^ 

unor în cursul execuţiei sau ca urmare a unor greşeli de

evenimente (inundaţii, cutremure,

ca urmare a 
execuţie;

g) caietele de ataşament, jurnalul principalelor 
temperaturi excesive etc.).

NU ESTE CAZUL

Capitolul C*) Documentaţia privind recepţia.
a) procesele-verbale de recepţie (la terminarea lucrărilor şi cel final) precum si alte acte

1. Proces verbal de recepţie Ia terminarea lucrărilor nr. 44059/31.05.2022
2. Keteratu Dingmtelui privind execuţia lucrărilor nr. 112/35616/29 04 2022 
i. Keteratul Proiectantului -arhitectura nr. 37397/05.05.2022
4. Referatul Proiectantului -rezistenţă nr. 37399/05.05.2022
5. Referatul Proiectantului -instalaţii nr. 37400/05.05.2022
6. Certificatul de performanţă energetică 

de Raportul de audit energetic şi concluzii
b) alte acte încheiate

nr. 32528/14.04.2022 in original —însoţit

• c- - . . urmare a cererii comisiilor de recepţie prin care se nrevăd
rezolvMe/^'* ™ indicarea rezultatelor obţinute şi a modului de

NU ESTE CAZUL
Capitolul D*) Documentaţia privind exploatarea, întreţinerea 

comportării în timp. ’
1. Caiet de sarcini privind Instrucţiuni de

repararea şi urmărirea 

urmărire in timp a comportării construcţiilor

de bază şi copiile

A

întocmit, 
ing. Delia Hanga



Contructor: S.C. DRUM CONSTRUCT S.R.L; 
Diriginte de şantier: S.C. PRESTCO S.R.L.

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI - Anexa 8
Valoarea lei fara TVA 

care include cheltuieli cu 
proiectare, dirigentie, 

asistenta tehnica, audit 
energetic

Nr. Valoare 
LEI (fara TVA)

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Cantitateacrt.

Cap.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 198.054,54 211.590,64
1r1 Asigurarea utilităţilor - clădire liceu - corp A.B.C 121.585,34 129.895,131.1.1 Alimentare cu apa exterioaraTv D63-70m. Tv D40 -lOm, Tv D25 -60m 140 ml 19.082,22 20.386,40
1.1.2 Canalizare menajera (Tv PVC Dn 50, Tub PVC Dn 200)

Canalizare pluviala Tub Dl 10
170 ml 4,017,25 4.291,81

1.1.3 60 ml 11.597,15 12.389,761.1.4 Iluminat exterior (Stâlpi de iluminat H2.7m - 8buc si H6m - 6buc) 14 buc 86.888,72 92.827,161.2 Asigurarea utilităţilor - clădire sala de sport 76.469,20 81.695,511.2.1 Alimentare cu apa exterioara Tv D63-1 lOm, Tv D40 -40m 150 ml 8.233,23 8.795,931.2.2 Canalizare menajera Tv D110-30m,Tv D160 -75m. Tv D200 -75m 180 ml 8.231,24 8.793,811.2.3 Canalizare pluviala Tub Dl 10 30 ml 17.541,31 18.740,181.2.4 Alimentare cu agent termic Tv preizolata Dn 50mm/D125mm 150 ml 30.925,16 33.038,751.2.5 Iluminat exterior (Stâlpi de iluminat H2,7m - 3buc) 3 buc 9.507,26 10.157,041.2.6 Alimentare cu gaze naturale Tv instalaţii dl 1/2-32,64 m 32,64 m 2.031,00 2.169,81
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1 Construcţii si instalaţii 8.949.630,66 9.561.295,87
Clădire liceu corp A,B,C -1. Cheltuieli pentru masuri de creştere a eficientei energetice 2.514.241,10 2.686.077,671.3.1 construcţii - masuri de baza:

-termosistem cu vata minerala 1.671 mp; 
-termohidroizolare zona pod 1.080 mp; 
-termohidroizolare zona terasa 513mp; 
-izolaţii termice planseu 1.215 mp;
-iniocuit tamplarie 798 mp, inlocuit uşi 5mp

5.282 mp 1.356.232,40 1.448.924,51

Instalaţii termice
-radiatoare din otel L800 -16 buc, LI 000 -3 buc, robinete 44 buc, piese de racordare - 86buc 
-schimbător de căldură-18-20mc/h-3buc, tv Dl 1/2 240mi, fitiriguri 385buc 
-pompe de circulaţie Q18mc/h-3buc .

Instalaţii electrice
- corpuri de iluminat 427buc, aplice 80buc, cablu instalaţii electrice. 12P0m ' . _________

Montaj utilaje _____
----- Lista echipamente; (pompajjej;aldJira_aerzapaJ;90^t0jajgA?^uc,jventttoconveGtoare449buOr—
termostat 54buc, sistem de control ventiloconvectoare Ibuc) ■ '

19 buc 
3 buc 
3 buc

363.717,51 388.575,89

1.3.3
. 232.579,79 248.475.53

1.3.4 48.578,50 . 51.898,61
513.132,90 548.203,12



1.4
1.4.1 1.584.807,291^ 1.693.121,42

-termohidrpizolare faţada opaca 901 mp;
-termohidroizolarezonaterasa625rTip;
-termohidroizolare zona cupola1.380 mp;
-iniocuit tamplarie 132 mp, iniocuit usi 34mp 

Instalaţii termice ^ '
-radiatoare din otel L800 -11 buc. L1000 -9 buc, L400 -8 buc L600 
de legătură 696buc 
-anemostat circular 12buc,

Instalaţii electrice ~ ~
- corpuri de iluminat 99buc, aplice 75buc, cablu Instalaţii electrice 800m 

Montaj utilaje ------------

691.133,95 738.369,71

1.4.2

-6 buc, robinete 1404 buc, piese
304.190,09 110.298,37

1.4.3

103.242,25

8.290.21]

476.420,00

2.598.892.101

110.298,37]

8.856.81|

508.981,07
2.776.514.16]

1.4.4

__Cladire liceu corp A,B.C - II, Cheltuieli pentru masuri -------------------------
construcţii - masuri conexe ~ ----------- -----------------------

-trotuar 70mp, reamenajare grupuri sanitare corp C-3buc, corp B-2buc 
-pardoseli săli de clasa covor PVC 1730mp,
-finisaje interioare 2560mp 
-finisaje exterioare 1255mp
■JeneSII ^ f rpanta1100mp, burlane 198ml, glafuri copertine 380m
-reparaţii acopens tip terasa glafuri copertine 479 mp

Instalaţii electrice ~ ■
- instalaţia IPT 1buc, corpuri de iluminat 80buc, prize bipolare 339buc 
lObuc, cablu instaiatii electrice 1170m, tablou

-2buc, sistem
1.5
1.5.1

70 mp 
1730 mp 
2560 mp 
1255 mp 
1100 mp 
479 mp

2.136.649,101 2.282.679,031

.5.2

208.171,29 222.398,82.5.3

montare tablouri electrice 255.602,51 273.071,74_______________ _______ sonerie
Clădire sala de sport - II. Cheltuieli pentru masuri

Construcţii- masuri conexe
1.6
1.6.1 1.630.506.02 1.741.943.451

-rampa pentru persoane cu dizabilitati

-finisaje interioare; vopsire tavan din lamele -2850 
2692 mp
-finisaje exterioare -tencuieli, vopsitorii -1070mp 
- reparaţii acoperiş -1380mp, înlocuire astereala invelitorii. -ISOOmo - 
-sistem invelitoare-invelitoare din tabla zincata-144rimn

mp, vopsire balustrada 620nnp, tencuieli, vopsitorii
1.282.344,73 1.369.986,97

A



1.6.2 Instalaţii electrice ..Tare .ablouH elecrioe 5buc, cablu ins,a,a,ii ^ 

Instalaţii sanitare ~~ ' ^ ---------------- ----------------------------—__j_
vas dosinsbuc^Snn n Iavoar20buc, baterii 32buc, cglinda 20buc T
\^ş Closet 15buc, sifon pardoseala 22buc, Tv distribuţie Dn40-125-200m Tv d20-40 580m1
----- echipamente-ascensor pentru persoane cu dizabilitati-i h, ir ' ^-------------[—

Clădire liceu corp A, B, C - III, Alte cheltuiPii 
Instalaţii electrice

129.366,08 138.207,64
1.6.3

129.165,2 137.993,05

1.7 89.630,00
395.157,10

95.755,79
422.164,23

- neeligi'bile_______

-detectoare de fum -102buc, dispozitive de avertizare sonora -lObuc declanşator 
tub protecţie d25mm -1700m, cablu pentru instalaţii electrice -2000m

^25mm -1500m, cablu pentru instalaţii electrice -15000m 
-acţionari trape: cablu pentru energie electrica -450m, centrale acţionare ferestre desfumare 2bur 
-supraveghere video/antiefractie:tub protecţie -500m, cablu pentru instalaţii electrice-Lom

1.7.1

176.548,96 188.615,25

1.7.2 Montaj utilaje ^ ------------------------ —----------------------------------
Masuri PSI corp A,B,C ^----------------------------------- --------------- ^_____

drdesfuL''re^S°fP=re,e-13mp,rape de ventilaţie si

Lista echipamente: centrala incendiu adresabila-lbuc.
Clădire sala de sport - HI. Alte cheltuieli - neelioihiiA

Instalaţii electrice '

CaTeVher?vi?eoraSreTrTO-2Vom

1.7.3 1.196,18 1.277,93

209.556,96 223.879,19

camere supraveghere video -lObuc 7.855,00
226.027,05

8.391,85
241.474,941.8.1

87.733,97 93.730,17

1.8.2 Montaj utilaje
1.8.3 Masuri PSI- sala sport 

encuieli.
797,46

135.390,62
851,96

144.643,93

2.248,87
118.571,05
118.571,05

. ^ ^Psitorii-2148mp, usi rezistente la foc-37mD. usi din If^mn
Lista echipamente:, centrala incendiu adresabila-1 hi ir.----------- ----

Organizare de şantier -----

-23mp,

1.9 2.105,00
110.985,70
110.985,70

1.9.1 Lucrări de construcţii -------------- -------------
Cheltuieli conexe organizare de sanfier ^ "

Cheltuieni diverse si neprevăzute
Actualizare vatoafe materiale conf. Ordonanei nr.15/2021
------------------------------- --------------- - TOTAL I

1.9.2
0.00

625.023,60
281.242,68

10.164.937,19

667.741,03
300.464,30

10.859.662,88TVA
1.931.338.07 2.063,335,9^TOTAL I C IHVA—^

12.096.275,26 12.922.998,83


