
Referat de aprobare 

La proiectul de hotarare privind aprobarea caietului de sarcini pentru obiectivul de 

„Reparații generale și de renovare – anexe Sediu Primărie, comuna Nuci, judet Ilfov” 

 

 

Titlul Proiectului: „Reparații generale și de renovare – anexe Sediu Primărie, comuna Nuci, 

judet Ilfov”                                

Localitate:             Comuna NUCI, judetul Ilfov 

 

Beneficiar:             UAT NUCI 

 

În virtutea atribuţiilor conferite de legislaţia în vigoare şi având în vedere necesitatea 

implementării cu success a obiectivului privind „Reparații generale și de renovare – anexe Sediu 

Primărie, comuna Nuci, judet Ilfov”, am dispus elaborarea caietului de sarcini. Pe cale de 

consecțină, acesta a fost întocmit și este anexat prezentei. 

Indicatorii tehnico-economici: 

 

 

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic: 

 

- Desfacerea învelitoare; 

- Desfacere sarpanta; 

- Montat sarpanta; 

- Montat invelitoare; 

- Turnare șapă; 

- Execuție zidărie; 

- Execuție tencuieli; 

- Refacere tavan; 

- Execuția termoizolație; 

1 Valoarea totala (inclusiv TVA), din care: 416.500 lei 

2. Durata de realizare a investiţiei 6 luni 

3. Garanția pentru lucrările executate 24 luni 



- Montarea ușilor din PVC; 

- Montare ferestre PVC; 

- Montat întrerupătoare, comutatoare, prize; 

- Verificare instalație electrică. 

Antemăsurătoarea este anexată caietului de sarcini. 

 

 

 

Având în vedere cele mai sus prezentate, prin implementarea proiectului crește calitatea 

anexelor sediului primăriei, sunt îmbunătățite condițiile de muncă pentru angajații instituției. 

Realizarea investiției presupune reparații generale și de renovare pentru anexele primăriei 

ce are un termen preconizat pentru execuție de 6 luni, iar termenul de garanție de 24 luni. 

Toate acestea pot fi realizate numai prin implementarea obiectivului de investiții propus.  

În aceste condiții, supun spre aprobare hotărârea privind aprobarea caietului de sarcini 

pentru obiectivul „ Reparații generale și de renovare – anexe Sediu Primărie, comuna Nuci, judet 

Ilfov”. În acest context, am iniţiat proiectul de hotărâre pe care îl inaintez Consiliului local spre 

aprobare în forma prezentată.  

 

Primar 

Vasile Georgel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport specialitate 

La proiectul de hotarare  

La proiectul de hotarare privind aprobarea caietului de sarcini pentru obiectivul de 

„ Reparații generale și de renovare – anexe Sediu Primărie, comuna Nuci, judet Ilfov” 

 

In conformitate cu P.U.G. Nuci, cu Strategia de dezvoltare locala a comunei Nuci si cu 

Strategia de dezvoltare a judetului Ilfov – Orizont 2020, se identifica printre politicile/strategiile 

pentru dezvoltarea comunei Nuci in cadrul dezvoltarii judetului Ilfov și reparații generale și de 

renovare ale sediilor administrate de comuna Nuci, Județul Ilfov. 

Comuna Nuci, județul Ilfov, are o slaba atractivitate fata de mediul de afaceri, fapt ce se 

releva si in slaba colectare la bugetul local; de aceea primaria intentioneaza sa dezvolte comuna 

atat din punct de vedere al serviciilor, cat si al infrastructurii, iar lucrările de reparații generale și 

de renovare fac parte din strategia generală de dezvoltare a comunității. 

Din analiza facuta la nivelul localității Nuci, Județul Ilfov necesitatea ca pe teritoriul 

comunei să se repare și să se renoveze sediile administrate. 

Lipsa acestor lucrări determină spații inproprii activităților desfășurate și crește posibilitatea 

deteriorării acestora în timp.  

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice 

- Desfacerea învelitoare; 

- Desfacere sarpanta; 

- Montat sarpanta; 

- Montat invelitoare; 

- Turnare șapă; 

- Execuție zidărie; 

- Execuție tencuieli; 

- Refacere tavan; 

- Execuția termoizolație; 

- Montarea ușilor din PVC; 

- Montare ferestre PVC; 

- Montat întrerupătoare, comutatoare, prize; 



- Verificare instalație electrică. 

 

Antemăsurătoarea este anexată caietului de sarcini. 

 

Indicatorii tehnico-economici: 

 

 

 

   Avand in vedere cele prezentate mai sus consider ca se impune convocarea  Consiliului Local 

caruia sa-i inaintati spre  aprobare:   

- Un proiect de hotarare privind aprobarea caietului de sarcini pentru obiectivul de „ Reparații 

generale și de renovare – anexe Sediu Primărie, comuna Nuci, judet Ilfov” în conformitate cu 

prevederile legislației în vigoare.  

- Oiectivul „Reparații generale și de renovare – anexe Sediu Primărie, comuna Nuci, judet Ilfov”, 

se incadreaza in prioritatile de dezvoltare ale localității Nuci; 

- „Reparații generale și de renovare – anexe Sediu Primărie, comuna Nuci, judet Ilfov” se va realiza 

in conformitate cu reglementarile in vigoare privind conditiile de exploatare sălilor 

multifuncționale; 

- Construcţia va indeplini funcţia de anexe sediu primărie. 

- Eecutia lucrarilor va fi realizata de firme specializate, care vor fi declarate castigatoare in urma 

Proceselor de achizitie publică. 

- Constructia va fi utilizata numai in scopul declarat. 

- Achizitia lucrarilor se va face conform graficului de realizare și potrivit legislației în vigoare 

privind achizițiile publice. 

Întocmit, 

1 Valoarea totala (inclusiv TVA), din care: 416.500 lei 

2. Durata de realizare a investiţiei 6 luni 

3. Garanția pentru lucrările executate 24 luni 



 


