
ROMÂNIA                     PROIECT,                                        

JUDEȚUL GORJ                                                                     Avizat pentru legalitate, 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ                                       Secretar general al județului, 

                                                                                          Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții 

„Reabilitare și modernizare imobil situat în municipiul Târgu–Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 8, 

județul Gorj” 

 

 

Consiliul Județean Gorj: 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate întocmit de Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și 

transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 

- Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială; 

- Prevederile art. 44 și 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

și ținând seama de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 95/12.06.2020 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001privind înființarea Companiei Naționale de Investiții 

,,C.N.I.”  S.A.; 

În temeiul art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1 Se aprobă documentația tehnico-economică faza Studiu de fezabilitate completat cu 

elementele specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de 

investiții  „Reabilitare și modernizare imobil situat în municipiul Târgu–Jiu, str. Nicolae Titulescu, 

nr. 8, județul Gorj”,  conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  „Reabilitare și 
modernizare imobil situat în municipiul Târgu–Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 8, județul Gorj”,  

conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 3 Prezenta hotărâre se va transmite compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Gorj, Companiei Naționale de Investiții ,,C.N.I.” – S.A. și 

Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

 

 

  PREȘEDINTE,                                          CONTRASEMNEAZĂ:  

      Cosmin-Mihai Popescu                          SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                          Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 

 

Nr.____________ 

Adoptată în ședința din ______ 2022 

cu un număr de ______ voturi din  

totalul numărului de consilieri. 



ROMÂNIA                   Anexa nr. 2 

JUDEȚUL GORJ                                             la Proiectul de  Hotărâre nr. ____ din 28.04.2022 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

 

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

„Reabilitare și modernizare imobil situat în municipiul Târgu–Jiu, str. Nicolae Titulescu, 

nr. 8, județul Gorj” 
 

 

 

- Suprafață teren 2.784,00 mp 

- Suprafață construită totală 1.196,00 mp 

- Suprafață desfășurată totală 5.135,00 mp 

- P.O.T. propus 42,95% 

- C.U.T. propus 1,84 

          - Ascensor panoramic de exterior 1 buc. 

          - Centrală termică 150 kW 4 buc. 

          - Grup electrogen 1 buc. 

          -Sistem alternativ de producere a apei calde utilizând             

energie solară 

1 buc. 

          - Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu 1 buc. 

          - Centrală de tratare a aerului 1 buc. 

          - Grup de pompare hidranți 1 buc. 

 

                                                         inclusiv TVA 

Valoarea totală a investiției  26.258.081,33 lei 5.306.056,41 euro 

din care C + M 18.693.605,24 lei 3.777.477,97 euro 

Valoare finanțată prin Subprogram 

(„C.N.I.” S.A.) 
25.551.340,70 lei 5.163.243,01 euro 

din care C+M 18.162.137,00 lei  3.670.082,45 euro 

Valoare finanțată prin U.A.T. – Județul 

Gorj  (cheltuieli pentru servicii și lucrări 

finanțate de U.A.T.); 

706.740,63 lei 142.813,39 euro 

din care C+M 531.468,24 lei 107.395,53 euro 

(la  cursul BNR din 15.03.2022, de 1 euro = 4,9487 lei) 

 

 

 

 

             Președinte, 

  Cosmin-Mihai Popescu 

                Contrasemnează: 

     Secretar general al  județului, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 



R O M Â N I A          

JUDEȚUL GORJ           

CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de 

investiții „Reabilitare și modernizare imobil situat în municipiul Târgu–Jiu, str. Nicolae 

Titulescu, nr. 8, județul Gorj” 

 

În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, în exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economico-socială a județului, 

consiliul județean aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes 

judeţean. 

De asemenea, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror 

finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autoritățile 

deliberative, potrivit art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Prin bugetul propriu al Județului Gorj pentru anul 2021, au fost alocate fondurile necesare 

pentru achiziționarea serviciilor de proiectare pentru elaborarea documentației tehnico-economice 

– faza S.F. completat cu elementele specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, 

achitarea taxelor, avizelor și a cotelor  legale în vederea realizării obiectivului de investiție 

,,Reabilitare și modernizare imobil situat în municipiul Târgu–Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 8, 

județul Gorj”. 

Imobilul ce urmează a fi reabilitat a fost conceput ca și Casa tehnicii pentru tineret în anii 

1970, la vremea respectivă oportunitatea derivând din continua dezvoltare a orașului, cu un număr 

în continuă creștere a tinerilor, muncitorilor, elevilor, funcționarilor și intelectualilor, fiind 

considerată o „necesitate de prim ordin”. Clădirea se află amplasată în municipiul Târgu-Jiu, strada 

Nicolae Titulescu, nr. 8, având o suprafață construită la sol de 1.192,00 mp și o suprafață construită 

desfășurată de 5.095,00 mp, suprafața terenului fiind de 2.784,00 mp. 

Scopul realizării obiectivului de investiții este de asigurare a unor condiții optime de 

organizare și desfășurare a activității de instruire în cadrul Școlii Populare de Arte ,,Constantin 

Brâncuși” Târgu-Jiu, precum și asigurarea unui spațiu adecvat pentru desfășurarea de activități 

culturale diverse: spectacole, concerte, expoziții etc. 

Prin documentația tehnico-economică elaborată, se propune reabilitarea și modernizarea 

imobilului situat în municipiul Târgu-Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 8, jud. Gorj, respectiv 

executarea următoarelor lucrări: 

- după consolidarea pereților se vor reface tencuielile interioare; 

- pereții exteriori se vor tencui în zonele degradate și fisurate cu tencuială din praf de piatră de 

culoare alb și bej. Se va urmări păstrarea designului și a aspectului general al fațadelor; 

- se va reface trotuarul actual; 

- se vor înlocui pardoselile existente, în funcție de încăpere și de funcțiunea aferentă spațiului;  

- pardoselile dintre parterul încălzit și subsolul neîncălzit vor fi izolate termic din considerente de 

conservare a temperaturilor; 



- dat fiind stadiul de degradare avansat al tâmplăriilor existente, acestea se vor înlocui cu tâmplărie 

nouă; 

- se vor repara fisurile din pereți cu injecții de mortar pe bază de ciment; 

- se vor executa lucrări de termoizolație a clădirii; 

- se vor realiza compartimentări interioare din gips-carton, BCA și cărămidă GVP pentru crearea 

de spații adecvate pentru desfășurarea activităților culturale, artistice, educative și circuite 

corespunzătoare; 

- se vor reface tencuielile interioare, exterioare și zugrăveli;  

- se vor reface scările interioare și exterioare, balustradă și mâna curentă; 

- se va reface scena din sala de spectacole;  

- se va monta sistem cortină pentru scenă și se va realiza sistemul de iluminat pentru sala spectacole; 

- se va izola fonic încăperile din sălile destinate instruirii la instrumente muzicale, studioul de 

înregistrări, sala de repetiții orchestră și sala de repetiții teatru de păpuși;  

- se va reabilita terasele exterioare, acoperișul tip terasă și balcoanele;  

- se vor efectua reparații la  atic, precum și la scurgerile pentru ape pluviale;  

- se vor efectua reparații la hidroizolație subsol; 

- se va realiza consolidarea structurii de rezistență  prin utilizarea de cămășuieli din fibră de carbon, 

pentru tronsonul de clădire aferent sălii de spectacole, iar pentru clădirea fostului hotel, s-a propus 

înlocuirea pereților de zidărie din axele A’, D’, G’ și H’ (conform documentației tehnico-

economice) cu pereți din beton armat; 

- se va introduce o nouă rețea de instalații electrice, satisfăcând criteriile de performanță în vigoare 

și cerințele utilizatorilor; 

- se va executa instalația de iluminat general de tip LED, cu eficiență energetică și luminoasă 

ridicată;  

- se va executa rețeaua de prize monofazice simple și duble, racordate în tablourile electrice de 

distribuție prin siguranțe automate bipolare; 

- se va înlocui complet sistemul de preluare pentru descărcările electrice–paratrăsnet; 

- se va monta sistem de iluminat de siguranță de securitate; 

- se va monta, ca sursa de rezervă, un grup electrogen 400 V/50 Hz/150 kVA, prevăzut cu tablou 

AAR, în cazul întreruperii tensiunii de bază (de la transformator), grupul urmând a intra automat 

în funcțiune; 

- se va realiza instalația de ventilație pentru asigurarea condițiilor de confort în sala de spectacole 

prin intermediul unei centrale de tratare aer de 5600 mc/h; 

- se va monta instalația de desfumare în caz de incendiu; 

- se va monta un sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu;    

- se va realiza instalația de stingere a incendiului, ce are în componență instalația de intervenție la 

incendiu cu hidranți interiori, instalația de intervenție la incendiu cu hidranți exteriori și gospodăria 

apă de incendiu. Pentru gospodăria apă de incendiu s-a prevăzut un rezervor executat din beton, 

amplasat îngropat în curtea obiectivului de investiție, cu capacitatea de 180 mc, iar pentru 

asigurarea presiunii în rețeaua de incendiu, se va folosi un grup de pompare compus din două 

pompe, pentru hidranți interiori și exteriori; 

- se vor înlocui obiectele sanitare și instalația de apă rece, apă caldă și canalizare;  

- se va realiza instalația de încălzire, pentru care agentul termic se va asigura cu ajutorul a 4 centrale 

termice cu o putere termică de P=150 kW fiecare; 

- se va monta un sistem alternativ de producere a apei calde utilizând energie solară, prin 



intermediul unui număr de 16 panouri solare cu 15 tuburi vidate, amplasate pe acoperiș (terasă); 

- se va realiza echiparea clădirii cu un lift panoramic, realizat pe structură independentă de oțel, 

alipit laturii nordice a clădirii. 

Indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare imobil 

situat în municipiul Târgu–Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 8, județul Gorj”, sunt: 

 

- Suprafață teren 2.784,00 mp 

- Suprafață construită totală 1.196,00 mp 

- Suprafață desfășurată totală 5.135,00 mp 

- P.O.T. propus 42,95% 

- C.U.T. propus 1,84 

          - Ascensor panoramic de exterior 1 buc. 

          - Centrală termică 150 kW 4 buc. 

          - Grup electrogen 1 buc. 

          -Sistem alternativ de producere a apei calde utilizând             

energie solară 

1 buc. 

          - Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu 1 buc. 

          - Centrală de tratare a aerului 1 buc. 

          - Grup de pompare hidranți 1 buc. 

 

                                                         inclusiv TVA 

Valoarea totală a investiției  26.258.081,33 lei 5.306.056,41 euro 

din care C + M 18.693.605,24 lei 3.777.477,97 euro 

Valoare finanțată prin Subprogram 

(„C.N.I.” S.A.) 
25.551.340,70 lei 5.163.243,01 euro 

din care C+M 18.162.137,00 lei  3.670.082,45 euro 

Valoare finanțată prin U.A.T. – Județul 

Gorj  (cheltuieli pentru servicii și lucrări 

finanțate de U.A.T.); 

706.740,63 lei 142.813,39 euro 

din care C+M 531.468,24 lei 107.395,53 euro 

(la  cursul BNR din 15.03.2022, de 1 euro = 4,9487 lei) 

 

Valoarea totală a lucrărilor, precum și celelalte cheltuieli necesare pentru realizarea 

obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare imobil situat în municipiul Târgu–Jiu, str. 

Nicolae Titulescu, nr. 8, județul Gorj”, se regăsesc în devizul general estimativ. 

Față de motivele expuse, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației 

tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare imobil situat în 

municipiul Târgu–Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 8, județul Gorj” este legal și oportun, drept 

pentru care propun aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 

 

INIȚIATOR PROIECT 

PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

 



R O M Â N I A          

JUDEȚUL GORJ           

CONSILIUL JUDEȚEAN  

DIRECȚIA TEHNICĂ, INVESTIȚII, 

INFRASTRUCTURĂ DRUMURI PUBLICE 

ȘI TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN 

 

 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de 

investiții „Reabilitare și modernizare imobil situat în municipiul Târgu–Jiu, str. Nicolae 

Titulescu, nr. 8, județul Gorj” 

 

 

Temeiul legal avut în vedere la promovarea proiectului de hotărâre îl constituie: 

- prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit 

cărora, în exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economico-socială a județului, consiliul 

județean aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de interes județean. 

- prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, aprobată cu 

modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, documentațiile tehnico-economice ale 

obiectivelor de investiții noi a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele 

locale, se aprobă de către autoritățile deliberative. 

Prin bugetul propriu al Județului Gorj pentru anul 2021, au fost alocate fondurile necesare 

pentru elaborarea documentației tehnico-economice – faza S.F. completat cu elementele specifice 

din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, achitarea taxelor, avizelor și a cotelor  legale 

în vederea realizării obiectivului de investiție ,,Reabilitare și modernizare imobil situat în 

municipiul Târgu–Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 8, județul Gorj”.  

Descrierea investiției 

Situația existentă a obiectivului de investiție 

Clădirea a fost concepută ca și Casa tehnicii pentru tineret în anii ´70, la vremea respectivă 

oportunitatea derivând din continua dezvoltare a orașului, cu un număr în continuă creștere a 

tinerilor, muncitorilor, elevilor, funcționarilor și intelectualilor, fiind considerată o „necesitate de 

prim ordin”. 

Clădirea se află amplasată în municipiul Târgu-Jiu, strada Nicolae Titulescu, nr. 8, având o 

suprafață construită la sol de 1.192,00 mp și o suprafață construită desfășurată de 5.095,00 mp, 

suprafața terenului fiind de 2.784,00 mp. 

În zona învecinată se află Colegiul National „Spiru Haret”, clădire ce este înscrisă în Lista 

Monumentelor Istorice din România la poziția GJ – II- m – B – 09179, sub denumirea de „Scoală 

Normală” (str. 1 Decembrie 1918, nr. 106). 

Construcția a fost concepută să satisfacă următoarele funcțiuni principale: 

- sală polivalentă cu o capacitate de peste 300 locuri și o suprafață de peste 250 mp, fiind 

amplasată în axul intrării de formă hexagonală, mărginită de foyerul spațios legat de trei alveole 

exterioare, unde publicul poate ieși în timpul pauzelor, anexele sălii fiind formate din 2 cabine 

artiști, un depozit de decoruri și o mică sală de repetiții; foaierul sălii putea fi folosit și ca spațiu de 

expunere; 



- club  și de reprezentare,  asigurată prin spații de informare, conferințe, audiții, jocuri silențioase 

(șah, remi) și spații de vizionare TV etc., pentru circa 60 de persoane, care era conceput să poată fi 

separat de restul activităților printr-un panou pliabil; 

- cercuri tehnico-științifice și culturale, adăpostite la etajul doi al clădirii și completată cu terasa 

de deasupra sălii de spectacole; în această zonă era situată sala de muzică, hexagonală ca formă, 

unde se desfășurau diverse activități, concerte, repetiții și unde se putea asigura o audiție foarte 

bună pentru un număr de 60 persoane, precum cercul plastic și cercurile tehnice; 

-  cămin hotel, care a fost conceput să se înscrie în volumetria prevăzută în proiectul de 

sistematizare a municipiului Târgu-Jiu, având un regim de înălțime de D+P+4E. 

  Partiul căminului hotel era caracterizat prin gruparea cazării într-un volum tip bară cu dublu 

tract, adăpostind într-un parter restrâns funcțiunile recepției și al B.T.T. (Biroul de Turism pentru 

Tineret), iar la etaje se regăseau camere cu două, trei sau patru paturi. Ultimul nivel a permis 

realizarea unei terase de agrement deschisă. 

- Clădirea, cu regimul de înălțime D+P+4E, cu suprafața construită de 1192 mp, are un sistem 

constructiv format din fundații tip pahar, stâlpi, grinzi și planșee din beton armat cu acoperiș tip 

terasă. Clădirea a fost proiectată ca un edificiu multifuncțional atât pentru activități culturale cât și 

pentru servicii  hoteliere. 

În prezent, starea tehnică a construcției se prezintă după cum urmează:  

Zona A - activități cultural-educative  

Regim de înălțime D+P+2E, H max: 9,5 m. Suprastructura este alcătuită din cadre de beton 

armat dispuse pe cele două direcții principale și executate cu planșee din beton armat monolit, cu 

pereți de închidere din zidărie de cărămidă, ce are ca elemente de rezistență stâlpi de diferite 

secțiuni (45x45 cm, 25x45 cm etc.), grinzi de diferite secțiuni (25x50 cm, 25x60 cm etc.), iar 

grosimea plăcilor fiind între 8-25 cm grosime, fiind rezemate pe pereții portanți prin intermediul 

grinzilor și centurilor din beton armat. 

 Subsol: accesul se face din interiorul clădirii pe o scară din beton placată cu mozaic, pe 

alocuri fisurată. Spațiul de la subsol este amenajat ca și cameră tehnică, aflându-se un bazin metalic 

deschis de cca. 8 mc, două recipiente metalice cilindrice închise pentru hidrofor, acestea fiind     

într-o stare avansată de deteriorare. Pardoseala este din beton, tavanul și pereții sunt tencuiți, 

prezentând fisuri. Instalațiile electrice sunt pozate aparent, fiind în stare avansată de degradare. 

 Demisol: accesul se face din interiorul clădirii pe o scară din beton placată cu mozaic, pe 

alocuri fisurat. Spațiul de la demisol este amenajat ca și grup social, având pardoseli din mozaic 

fisurate, pereți placați cu faianță albă h=cca. 1,5 m, tâmplărie interioară de lemn și tâmplărie 

exterioară metalică deteriorată. Instalația electrică este nefuncțională (lipsă corpuri de iluminat, 

prize, legături neizolate etc.). Instalația de alimentare cu apă este din țeavă zincată, nefuncțională. 

Instalația termică este din țeavă neagră fisurată, corpuri de încălzire din fontă, care lipsesc în mare 

parte. Obiectele sanitare, respectiv lavoarele și vasele WC din porțelan sunt deteriorate, iar bateriile 

de alimentare cu apă lipsesc.  

 Parter: Hol acces, sală spectacole și un număr de 4 camere. În sala de spectacole ușile din 

lemn sunt deteriorate, pardoseala este din marmură fisurată și deteriorată, pereții sunt căptușiți cu 

lambriu de lemn (h=cca. 1,5 m), iar diferența până la planșeu, izolat fonic. Planșeul este parțial 

căptușit  cu lemn, degradat de la infiltrațiile de apă. Scena este cu pardoseală de lemn putrezită. 

Holul de acces are pardoseală din plăci de marmură, tâmplăria exterioară este din metal, cea 

interioară este din lemn, fiind deteriorată în mare parte. La camera din spatele scenei, pardoseala 

este din mozaic. Tencuielile la tavane și pereți sunt deteriorate din cauza infiltrațiilor de apă. 



Instalația electrică este deteriorată, lipsind corpurile de iluminat, iar legăturile sunt neizolate. 

Instalația de încălzire este deteriorată și parțial lipsesc calorifere. Există instalație de hidranți 

interiori pentru stingerea incendiilor, dar este nefuncțională. 

Zona B - cămin hotel  

Regim de înălțime P+4E, H max: 18 m. Suprastructura este alcătuită din cadre de beton armat 

dispuse pe cele două direcții principale și executate monolit cu planșee din beton armat, cu pereți 

de închidere din zidărie de cărămidă, ce are ca elemente de rezistență stâlpi de diferite secțiuni 

(60x60 cm, 25x60 cm etc.), grinzi de diferite secțiuni (25x75 cm, 25x60 cm etc.) și plăci de 12 cm 

la toate nivelurile. 

 Parter: recepție hotel și trei încăperi.  

-Recepție hotel: pardoseală din marmură deteriorată, pereții sunt degradați, cu igrasie, 

tavanele sunt parțial din lemn, deteriorate. 

 Etaj I: Hol acces, 3 camere dotate cu baie proprie, sală mare și un oficiu.  

- Hol acces: Ușa dublă din sticlă, pardoseală din beton, tavan și pereți deteriorați.  

    - Camere: pardoseală din beton acoperită cu mochetă degradată, pardoseală din mozaic la 

intrarea în camere și din gresie în băi. Tavanele și pereții sunt degradați din cauza infiltrațiilor de 

apă. Ușile de acces la camere sunt din lemn, deteriorate, iar ferestrele sunt din PVC de culoare 

maro. Băile sunt placate cu faianță (h=2 m), iar obiectele sanitare sunt nefuncționale (cadă duș, 

lavoar porțelan, vas WC).  

- Sala mare: pardoseală din beton, tavan și pereți deteriorați, tâmplăria din lemn este 

deteriorată. Instalația electrică este deteriorată, lipsind corpurile de iluminat, legăturile electrice 

fiind neizolate. Instalația de încălzire este deteriorată, iar corpurile de încălzire lipsesc în mare 

parte. Scara interioară acces hotel este din beton, cu trepte din mozaic, mână curentă din lemn, în 

stare relativ bună. 

- Oficiu: are pardoseală din mozaic, iar fereastra este din lemn deteriorat. 

 Etaj II: Hol acces, 11 camere dotate cu baie proprie și un oficiu. 

- Hol acces: pardoseală din mozaic, tavan și pereți deteriorați.  

- Camere: pardoseală din beton acoperită cu parchet laminat deteriorat, pardoseală din 

gresie deteriorată la intrarea în camere și pardoseală din gresie în băi. Tavanele și pereții sunt 

degradați din cauza infiltrațiilor de apă. Ușile de acces la camere sunt din lemn, deteriorate, iar 

ferestrele sunt din PVC de culoare albă. Băile sunt placate cu faianță (h=2 m), iar obiectele sanitare 

sunt nefuncționale (cadă duș, lavoar din porțelan, vas WC). Balcoanele au pardoseală din mozaic, 

starea fiind relativ bună. Oficiul are pardoseală din mozaic, iar fereastra este din lemn deteriorat.  

 Etaj III: Hol acces, 11 camere dotate cu baie proprie și un oficiu. 

- Hol acces: pardoseală din mozaic, tavan și pereți deteriorați.  

- Camere: pardoseală din beton acoperită cu mochetă degradată, pardoseală din mozaic la 

intrarea în camere și pardoseală din gresie în băi. Tavanele și pereții sunt degradați din cauza 

infiltrațiilor de apă. Ușile de acces la camere sunt din lemn, deteriorate, iar ferestrele sunt din PVC 

de culoare albă. Băile sunt placate cu faianță (h=2 m), obiectele sanitare fiind nefuncționale (cadă 

duș, lavoar din porțelan, vas WC). Oficiul are pardoseală din mozaic, iar fereastra este din lemn 

deteriorat. Instalația electrică este deteriorată, lipsind corpurile de iluminat, legăturile electrice fiind 

neizolate. Instalația de încălzire este deteriorată, iar corpurile de încălzire lipsesc în mare parte. 



 Etaj IV: hol acces, 5 camere dotate cu baie proprie și o cameră de serviciu, o terasă 

circulabilă.  

- Hol acces: pardoseală din mozaic, tavan și pereți deteriorați din cauza infiltrațiilor de apă.  

 - Camere: pardoseală din beton acoperită cu mochetă degradată, pardoseală din gresie la 

intrarea în camere și băi. Tavanele și pereții sunt degradați din cauza infiltrațiilor de apă. Ușile de 

acces la camere sunt din lemn, deteriorate, iar ferestrele sunt din PVC de culoare albă. Băile sunt 

placate cu faianță (h=2 m), iar obiectele sanitare sunt nefuncționale (cadă duș, chiuvetă porțelan, 

vas WC). Camera de serviciu are pardoseală din mozaic, iar fereastra este din lemn deteriorat.  

- Terasa circulabilă are pardoseală din mozaic, deteriorată, accesul pe terasă făcându-se pe 

ușa dublă din PVC alb. Instalația electrică este deteriorată, lipsind corpurile de iluminat, iar 

legăturile electrice sunt neizolate. Instalația de încălzire este deteriorată, iar corpurile de încălzire 

lipsesc în mare parte. 

Descrierea lucrărilor de bază   

Pentru remedierea situației descrise mai sus, prin documentația tehnico-economică – faza 

S.F. completat cu elemente specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții au fost 

propuse două soluții, respectiv soluția minimală și soluția maximală de intervenție. 

Scenariu tehnico-economic 1 presupune execuția următoarelor lucrări:  

- după consolidarea pereților se vor reface tencuielile interioare; 

- pereții exteriori se vor tencui în zonele degradate și fisurate cu tencuială din praf de piatră de 

culoare alb și bej. Se va urmări păstrarea designului și a aspectului general al fațadelor; 

- se vor demola coșurile de fum existente și se vor curăța porțiunile rămase în structură, se vor 

umple cu beton sau se rezidesc cu blocuri de cărămidă similară; 

- se va reface trotuarul actual; 

- se vor înlocui pardoselile existente, în funcție de încăpere și de funcțiunea aferentă spațiului;  

- pardoselile dintre parterul încălzit și subsolul neîncălzit vor fi izolate termic din considerente de 

conservare a temperaturilor; 

- dat fiind stadiul de degradare avansat al tâmplăriilor existente, acestea se vor înlocui cu tâmplărie 

nouă; 

- se vor repara fisurile din pereți cu injecții de mortar pe bază de ciment; 

- se vor executa lucrări de termoizolație a clădirii; 

- se vor realiza compartimentări interioare din gips-carton, BCA și cărămidă GVP pentru crearea 

de spații adecvate pentru desfășurarea activităților culturale, artistice, educative și circuite 

corespunzătoare; 

- se vor reface tencuielile interioare, exterioare și zugrăveli;  

- se vor reface scările interioare și exterioare, balustradă și mâna curentă; 

- se va reface scena din sala de spectacole;  

- se va monta sistem cortină pentru scenă și se va realiza sistemul de iluminat pentru sala spectacole; 

- se va izola fonic încăperile din sălile destinate instruirii la instrumente muzicale, studioul de 

înregistrări, sala de repetiții orchestră și sala de repetiții teatru de păpuși;  

- se vor reabilita terasele exterioare, acoperișul tip terasă și balcoanele;  

- se vor efectua reparații la  atic, precum și la scurgerile pentru ape pluviale;  

- se vor efectua reparații la hidroizolație subsol; 

- se va realiza consolidarea structurii de rezistență  prin utilizarea de cămășuieli din fibră de carbon, 

pentru tronsonul de clădire aferent sălii de spectacole, iar pentru clădirea fostului hotel, s-a propus 



înlocuirea pereților de zidărie din axele A’, D’, G’ și H’ (conform documentației tehnico-

economice) cu pereți din beton armat; 

- se va introduce o nouă rețea de instalații electrice, satisfăcând criteriile de performanță în vigoare 

și cerințele utilizatorilor; 

- se va executa instalația de iluminat general de tip LED, cu eficiență energetică și luminoasă 

ridicată;  

- se va executa rețeaua de prize monofazice simple și duble, racordate în tablourile electrice de 

distribuție prin siguranțe automate bipolare; 

- se va înlocui complet sistemul de preluare pentru descărcările electrice–paratrăsnet; 

- se va monta sistem de iluminat de siguranță de securitate; 

- se va monta, ca sursa de rezervă, un grup electrogen 400 V/50 Hz/150 kVA, prevăzut cu tablou 

AAR, în cazul întreruperii tensiunii de bază (de la transformator), grupul urmând a intra automat 

în funcțiune; 

- se va realiza instalația de ventilație pentru asigurarea condițiilor de confort în sala de spectacole 

prin intermediu unei centrale de tratare aer de 5600 mc/h; 

- se va monta instalația de desfumare în caz de incendiu; 

- se va monta un sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu;    

- se va realiza instalația de stingere a incendiului ce are în componență instalația de intervenție la 

incendiu cu hidranți interiori, instalația de intervenție la incendiu cu hidranți exteriori și gospodăria 

apă de incendiu. Pentru gospodăria apă de incendiu s-a prevăzut un rezervor executat din beton, 

amplasat îngropat în curtea obiectivului de investiție, cu capacitatea de 180 mc, iar pentru 

asigurarea presiunii în rețeaua de incendiu, se va folosi un grup de pompare compus din două 

pompe pentru hidranți interiori și exteriori; 

- se vor înlocui obiectele sanitare și instalația de apă rece, apă caldă și canalizare;  

- se va realiza instalația de încălzire pentru care agentul termic se va asigura cu ajutorul a 4 centrale 

termice cu o putere termică de P=150 kW fiecare; 

- se va monta un sistem alternativ de producere a apei calde utilizând energie solară prin intermediu 

a unui număr de 16 panouri solare cu 15 tuburi vidate, amplasate pe acoperiș (terasă); 

- se va realiza echiparea clădirii cu un lift panoramic, realizat pe structură independentă de oțel 

alipit laturii nordice a clădirii. 

  Scenariu tehnico-economic 2 presupune execuția următoarelor lucrări: 

 - toate măsurile propuse la soluția minimală;  

  - placarea fațadelor se realizează cu sistem de fațadă ventilată din plăci din aluminiu compozit; 

  - durata de execuție a lucrărilor este de 24 luni, față de 20 de luni din soluția minimală. 

Din cele două scenarii prezentate pentru realizarea obiectivului de investiție se recomandă  

alegerea scenariului tehnico-economic 1, ca scenariul optim de investiție. 

Avantajele scenariului tehnico-economic 1 sunt următoarele: 

- asigură îndeplinirea tuturor obiectivelor propuse; 

- asigură condițiile de igienă și sănătate pentru beneficiari și vizitatori; 

- perioada de realizare este mai scurtă; 

- cost mai redus al investiției. 

Scenariu tehnico-economic 1 nu prezintă dezavantaje. 

       Avantajele scenariului tehnico-economic 2 sunt următoarele: 

- asigură îndeplinirea tuturor obiectivelor propuse.  



Dezavantajele scenariului tehnico-economic 2  sunt următoarele: 

- cost ridicat al investiției; 

- perioadă mai lungă de realizare. 

     La documentația tehnico-economică elaborată, s-au obținut următoarele avize și acorduri de 

principiu: 

- Clasarea notificării - Agenția pentru Protecția Mediului Gorj nr. 8881/08.10.2021; 

- Aviz nr. 86/Z/05.10.2021 eliberat de Direcția Județeană pentru Cultură Gorj; 

- Aviz de amplasament nr. 2600050620/08.10.2021 eliberat de Distribuție Energie Oltenia; 

- Notificare nr. 18530/14.10.2021 eliberată de Direcția de Sănătate Publică Gorj; 

- Aviz de securitate la incendiu nr. 54/21/SU-GJ din 18.10.2021 eliberat de Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență ,,Lt. Col. Dumitru Petrescu” al Județului Gorj.  

În conformitate cu documentația tehnico-economică elaborată pentru obiectivul de investiții 

„Reabilitare și modernizare imobil situat în municipiul Târgu–Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 8, 

județul Gorj”, au rezultat următoarele elemente caracteristice: 

 

- Suprafață teren 2.784,00 mp 

- Suprafață construită totală 1.196,00 mp 

- Suprafață desfășurată totală 5.135,00 mp 

- P.O.T. propus 42,95% 

- C.U.T. propus 1,84 

          - Ascensor panoramic de exterior 1 buc. 

          - Centrală termică 150 kW 4 buc. 

          - Grup electrogen 1 buc. 

          -Sistem alternativ de producere a apei calde utilizând             

energie solară 

1 buc. 

          - Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu 1 buc. 

          - Centrală de tratare a aerului 1 buc. 

          - Grup de pompare hidranți 1 buc. 

 

                                                         inclusiv TVA 

Valoarea totală a investiției  26.258.081,33 lei 5.306.056,41 euro 

din care C + M 18.693.605,24 lei 3.777.477,97 euro 

Valoare finanțată prin Subprogram 

(„C.N.I.” S.A.) 
25.551.340,70 lei 5.163.243,01 euro 

din care C+M 18.162.137,00 lei  3.670.082,45 euro 

Valoare finanțată prin U.A.T. – Județul 

Gorj  (cheltuieli pentru servicii și lucrări 

finanțate de U.A.T.); 

706.740,63 lei 142.813,39 euro 

din care C+M 531.468,24 lei 107.395,53 euro 

(la  cursul BNR din 15.03.2022, de 1 euro = 4,9487 lei) 

 

Valoarea totală a lucrărilor, precum și celelalte cheltuieli necesare pentru realizarea 

obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare imobil situat în municipiul Târgu–Jiu, str. 

Nicolae Titulescu, nr. 8, județul Gorj”, se regăsesc în devizul general estimativ. 

file://///distribuțienergie


Apreciem că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât, propunem 

spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare imobil situat în municipiul Târgu–Jiu, str. 

Nicolae Titulescu, nr. 8, județul Gorj”. 

 

 

Direcția tehnică, investiții, infrastructură                       

drumuri publice și transport public județean                 

 

Director executiv,           

Cimpoieru Cornel–Lucian      

 

 

Director executiv adjunct,           

Bajmatără George–Cosmin          

 

 

Șef serviciu, 

Găucă Elena Letiția 

 

 

 

 



TVA = 19%

Valoare 

(fără TVA )
TVA

Valoare                  

cu TVA

Valoare 

(fără TVA )
TVA

Valoare                  

cu TVA

Valoare 

(fără TVA )
TVA

Valoare                  

cu TVA

lei lei lei lei lei lei lei lei lei

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

CAPITOLUL   1.   Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 0,00 0,00 0,00 21.628,90 4.109,49 25.738,39 21.628,90 4.109,49 25.738,39

1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 21.628,90 4.109,49 25.738,39 21.628,90 4.109,49 25.738,39

0,00 0,00 0,00 424.983,07 80.746,78 505.729,85 424.983,07 80.746,78 505.729,85

0,00 0,00 0,00 424.983,07 80.746,78 505.729,85 424.983,07 80.746,78 505.729,85

CAPITOLUL  3.   Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 0,00 0,00 0,00 27.000,00 5.130,00 32.130,00 27.000,00 5.130,00 32.130,00

3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00 20.500,00 3.895,00 24.395,00 20.500,00 3.895,00 24.395,00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3
Alte studii specifice - Studiu pt utilizarea sistemelor 

alternative, supraveghere arheologica
0,00 0,00 0,00 6.500,00 1.235,00 7.735,00 6.500,00 1.235,00 7.735,00

3.2 0,00 0,00 0,00 1.000,00 190,00 1.190,00 1.000,00 190,00 1.190,00

3.3 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.4 0,00 0,00 0,00 5.000,00 950,00 5.950,00 5.000,00 950,00 5.950,00

397.500,00 75.525,00 473.025,00 52.500,00 9.975,00 62.475,00 450.000,00 85.500,00 535.500,00

3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ

 Anexa nr. 1

la Proiectul de  Hotărâre nr. ____ din 28.04.2022

DEVIZ GENERAL  

al obiectivului de investitie:  

„Reabilitare și modernizare imobil situat  în municipiul Târgu Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 8, județul Gorj” 

Faza de proiectare: STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.) -  NR. 8659/07.06.2021

Nr. 

crt.

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

Total capitolul 1

Amenajare terenului

Amenajari pentru protectia mediului şi aducerea terenului la 

starea iniţială

CAPITOLUL   2.   Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

VALOARE TOTALA A INVESTITIEI 

("C.N.I." - S.A. SI JUDEȚUL GORJ PRIN 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ)

    in LEI/EURO la cursul BNR din 15.03.2022, 1EURO = 4,9487 LEI

2

Obţinerea terenului

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE FINANTATA PRIN PROGRAM 

("C.N.I." - S.A. )

VALOARE FINANTATA DE  

U.A.T. JUDEȚUL GORJ PRIN CONSILIUL 

JUDEȚEAN GORJ

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 

de investitii

Total capitolul  2

3.5

Studii

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 

acorduri si autorizatii

Expertizare tehnica

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 

cladirilor

Proiectare



Valoare 

(fără TVA )
TVA

Valoare                  

cu TVA

Valoare 

(fără TVA )
TVA

Valoare                  

cu TVA

Valoare 

(fără TVA )
TVA

Valoare                  

cu TVA

lei lei lei lei lei lei lei lei lei

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nr. 

crt.

VALOARE TOTALA A INVESTITIEI 

("C.N.I." - S.A. SI JUDEȚUL GORJ PRIN 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ)

2

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE FINANTATA PRIN PROGRAM 

("C.N.I." - S.A. )

VALOARE FINANTATA DE  

U.A.T. JUDEȚUL GORJ PRIN CONSILIUL 

JUDEȚEAN GORJ

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 

lucrarilor de interventii si deviz general
0,00 0,00 0,00 52.500,00 9.975,00 62.475,00 52.500,00 9.975,00 62.475,00

3.5



Valoare 

(fără TVA )
TVA

Valoare                  

cu TVA

Valoare 

(fără TVA )
TVA

Valoare                  

cu TVA

Valoare 

(fără TVA )
TVA

Valoare                  

cu TVA

lei lei lei lei lei lei lei lei lei

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nr. 

crt.

VALOARE TOTALA A INVESTITIEI 

("C.N.I." - S.A. SI JUDEȚUL GORJ PRIN 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ)

2

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE FINANTATA PRIN PROGRAM 

("C.N.I." - S.A. )

VALOARE FINANTATA DE  

U.A.T. JUDEȚUL GORJ PRIN CONSILIUL 

JUDEȚEAN GORJ

3.5.4
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor
2.500,00 475,00 2.975,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 475,00 2.975,00

3.5.5
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 

detaliilor de executie
15.000,00 2.850,00 17.850,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 2.850,00 17.850,00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 380.000,00 72.200,00 452.200,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 72.200,00 452.200,00

3.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7 30.000,00 5.700,00 35.700,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 5.700,00 35.700,00

254.608,18 48.375,55 302.983,73 0,00 0,00 0,00 254.608,18 48.375,55 302.983,73

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 84.869,39 16.125,18 100.994,58 0,00 0,00 0,00 84.869,39 16.125,18 100.994,58

3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 67.895,51 12.900,15 80.795,66 0,00 0,00 0,00 67.895,51 12.900,15 80.795,66

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 

programul de control al lucrarilor de executie, avizat 

de catre ISC

16.973,88 3.225,04 20.198,92 0,00 0,00 0,00 16.973,88 3.225,04 20.198,92

3.8.2 Dirigentie de santier 169.738,79 32.250,37 201.989,16 0,00 0,00 0,00 169.738,79 32.250,37 201.989,16

682.108,18 129.600,55 811.708,73 95.500,00 18.145,00 113.645,00 777.608,18 147.745,55 925.353,73

CAPITOLUL  4.   Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 15.007.691,82 2.851.461,45 17.859.153,27 0,00 0,00 0,00 15.007.691,82 2.851.461,45 17.859.153,27

4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 1.089.594,78 207.023,01 1.296.617,79
0,00 0,00

0,00
1.089.594,78 207.023,01 1.296.617,79

4.4 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00

4.5 876.592,01 166.552,48 1.043.144,49 0,00 0,00 0,00 876.592,01 166.552,48 1.043.144,49

4.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.973.878,61 3.225.036,94 20.198.915,55 0,00 0,00 0,00 16.973.878,61 3.225.036,94 20.198.915,55

CAPITOLUL  5.  Alte cheltuieli

339.477,57 64.500,74 403.978,31 0,00 0,00 0,00 339.477,57 64.500,74 403.978,31

5.1.1
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 

de santier (1,5%)
254.608,18 48.375,55 302.983,73 0,00 0,00 0,00 254.608,18 48.375,55 302.983,73

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului (0,5%) 84.869,39 16.125,18 100.994,58 0,00 0,00 0,00 84.869,39 16.125,18 100.994,58

166.357,65 0,00 166.357,65 2.233,06 0,00 2.233,06 168.590,71 0,00 168.590,71

5.2.1
Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 

finantatoare
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 

de constructii (Legea 10/95  (0.5%))
75.038,46 0,00 75.038,46 0,00 0,00 0,00 75.038,46 0,00 75.038,46

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 

autorizarea lurarilor de constructii (Legea 453/01  

(0.1%))

15.007,69 0,00 15.007,69 0,00 0,00 0,00 15.007,69 0,00 15.007,69

Consultanta SSM

Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport

3.5

Total capitolul  3

Organizarea procedurilor de achizitie 

5.1

Organizare de santier    

5.2

3.8

Asistenta tehnica

Constructii si instalatii

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care necesita 

montaj

Dotari

Active necorporale

Total capitolul 4

Comisioane, cote, taxe, costul creditului



Valoare 

(fără TVA )
TVA

Valoare                  

cu TVA

Valoare 

(fără TVA )
TVA

Valoare                  

cu TVA

Valoare 

(fără TVA )
TVA

Valoare                  

cu TVA

lei lei lei lei lei lei lei lei lei

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nr. 

crt.

VALOARE TOTALA A INVESTITIEI 

("C.N.I." - S.A. SI JUDEȚUL GORJ PRIN 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ)

2

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE FINANTATA PRIN PROGRAM 

("C.N.I." - S.A. )

VALOARE FINANTATA DE  

U.A.T. JUDEȚUL GORJ PRIN CONSILIUL 

JUDEȚEAN GORJ

5.2.4
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) 

Legea 215/1997
76.311,50 0,00 76.311,50 2.233,06 0,00 2.233,06 78.544,56 0,00 78.544,56

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 

de construire/desfiintare
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 1.762.598,68 334.893,75 2.097.492,43 49.911,20 9.483,13 59.394,32 1.812.509,88 344.376,88 2.156.886,75

5.4 1.573.855,49 299.032,54 1.872.888,04 0,00 0,00 0,00 1.573.855,49 299.032,54 1.872.888,04

3.842.289,39 698.427,03 4.540.716,42 52.144,26 9.483,13 61.627,38 3.894.433,65 707.910,16 4.602.343,81

6.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.498.276,18 4.053.064,52 25.551.340,70 594.256,23 112.484,40 706.740,63 22.092.532,41 4.165.548,92 26.258.081,33

15.262.300,00 2.899.837,00 18.162.137,00 446.611,97 84.856,27 531.468,24 15.708.911,97 2.984.693,27 18.693.605,24

Proiectant General

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

Cheltuieli diverse si neprevazute  (10%)

TOTAL  

Din care C+M

Cotă C.N.I.  8%

Total capitolul 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Probe tehnologice şi teste

Pregătirea personalului de exploatare

Total capitol 6

Contrasemnează:

Secretar general al  județului,S.C. ISCONPRO S.R.L. Cosmin-Mihai Popescu

Președinte,
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