
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                   PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6       
Nr. 400/14.06.2021                 
                                                                
                                                                                                                            

HOTĂRÂRE 
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție 

 „Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri, zona 5: str. Valea Oltului - strada 
Valea Argeșului - strada Drumul Taberei - str. Râul Doamnei – Prelungirea Ghencea               

(fără străzile cu nume)”, în Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 şi Raportul de 
specialitate al Direcţiei Generale Investiţii Publice nr. 4283/14.06.2021; 

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a  Consiliului Local Sector 6; 
  În conformitate cu prevederile: 
- Hotarârii Guvernului nr. 907/ din 29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;   
-  Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legea nr. 10/1995 - privind calitatea în construcţii cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată; 

  - H.G. nr. 766/1997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții; 
 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și ale art. 166 alin. (2). lit. k) din                 
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;  

Consiliul Local Sector 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1.  Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri, zona 5: str. Valea Oltului - 
strada Valea Argeşului - strada Drumul Taberei - str. Râul Doamnei – Prelungirea Ghencea (fără 
străzile cu nume)”, în Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului 
Local Sector 6 nr. 70/28.02.2019, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6                    
nr. 294/28.11.2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. La data adoptării prezentei hotărâri, H.C.L. Sector 6 nr. 294/28.11.2019, îşi 
încetează aplicabilitatea. 
 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii Publice şi Direcţia Generală 
Economică, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului General al Sectorului 6. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 AVIZEAZĂ  
                                                                          pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
                                                                                           din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                                 Secretarul General al Sectorului 6,   
 
 
                                                                                                 Demirel Spiridon                                                    
 
 
Nr.:                                                                                                  
Data:    
 



 

 

 

 

 

 
 

  

REFERAT DE APROBARE 

 

 
În prezent, Primăria Sectorului 6 acordă o atenție deosebită refacerii infrastructurii pe 

raza sectorului, contribuind astfel la îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale cetăţenilor.  

Prin  Raportul de specialitate nr. 4283/14.06.2021 al Direcţiei Generale Investiții Publice, 
referitor la “Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri, zona 5: str. Valea Oltului 
- strada Valea Argeșului - strada Drumul Taberei - str. Râul Doamnei – Prelungirea Ghencea (fără 
străzile cu nume)”, se precizează informaţii referitoare la contractul nr. 161/15.09.2020: 

 Valoarea contractului: 3.455.565,80 lei fără TVA, (4.112.123,30 lei inclusiv TVA),  

 Ordin de începere  în data de 21.10.2020; 

 Sistare de lucrări în data de 09.12.2020; 

 Reluarea lucrărilor în 16.03.2021; 

 Stadiul fizic al lucrărilor realizate este de 90 %; 

 Valoarea facturată până la această dată este de 1.348.430,82 lei fără: TVA,        
(1.604.632,68 lei inclusiv TVA); 

 Indicatorii economici aduc o suplimentare a valoarii de C+M de 1.679.029,43 lei fără 
TVA. 

 Având în vedere cele mai sus menționate, supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului 
Local Sector 6, proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

lucrări de “Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri, zona 5: str. Valea Oltului - 
strada Valea Argeşului - strada Drumul Taberei - str. Râul Doamnei – Prelungirea Ghencea (fără 
străzile cu nume)”, în  Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti. 

 

 

PRIMAR, 

 
          Ciprian Ciucu 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro;  e-mail: prim6@primarie6.ro; 

facebook.com/PrimariaSectorului6 

 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 



 

 

 

  

 

 
 

NR. 4283/14.06.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

I. Istoricul contractului: 

În data de 15.09.2020 a fost încheiat contractul nr. 161, având ca obiectiv de   executie lucrări 
de Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri, zona 5: str. Valea Oltului - strada Valea 

Argesului - strada Drumul Taberei - str. Raul Doamnei – Prelungirea Ghencea (fără străzile cu 

nume)”, in Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti: 
- Valoarea contractului: 3.455565,80 lei fără TVA, (4.112.123,30 lei incl. TVA),  
- Ordin de începere  în data de 21.10.2020; 
- Sistare de lucrări în data de 09.12.2020,  
- Reluarea lucrărilor în 16.03.2021. 
- Stadiul fizic al lucrărilor realizate este de 90 %. 
- Valoarea facturată până la această dată este de 1.348.430,82  lei fără: TVA, (1.604.632,68 lei inclusiv 
TVA). 

Pe perioada derulării contractului a fost emisă sistare de lucrări, pe perioada timpului friguros. 
 

II. Argumentarea creşterii valorice. 

Fată de anul întocmirii documentaţiei tehnice – 2018 şi datorită faptului că obiectivul nu a fost 
realizat integral, au mai apărut zone ce au suferit degradări în carosabil, trotuare si locuri de parcare 
precum şi o alee ce nu a fost inclusă în proiectul initial.  
Indicatorii tehnici prezentaţi în devizul general descriu o suplimentare faţă de anul 2018 astfel: 

 370 ml la lungimea totală a străzilor 
 1.549 mp la suprafata părţii carosabile 
 3.131,06 mp suprafaţa trotuarelor 
 8.019,67 mp suprafaţa parcări 

In luna mai 2021 proiectantul a transmis valoarea actualizată a indicatorilor tehnico – economici. 
Indicatorii economici aduc o suplimentare la valoarea de C+M fata de devizul general din 2018, de 
1.679.029,43 lei fără TVA. 
Având în vedere cele expuse mai sus  solicităm Consiliului Local al Sectorului 6 aprobarea prezentului 
Proiect de Hotărâre, constând în actualizarea indicatorilor tehnico - economici. 

Devizul General - parte componentă a Studiului de Fezabilitate – stabileşte valoarea totală 
estimativă necesară realizării obiectivului de investiţii. 

Prin indicatorii tehnico – economici se stabileşte valoarea totală a obiectivului de investiţii 
incluzând şi Valoarea de Constructii-Montaj (C+M), in conformitate cu Devizul General la care se 
adaugă indicatori calitativi şi de performanţă, respectiv elemente si capacităţi fizice, în conformitate cu 
standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare, care sa indice atingerea ţintei obiectivului 
de investiţii . 
 

DIRECTOR GENERAL 

MARIUS MARIN PETRESCU 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcția Generală Investiții Publice 
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Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 
Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro  email: prim6@primarie6.ro 

facebook.com/PrimariaSectorului6 

 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcția Generală Investiții 

 

 

 

 

Anexa la Raportul de specialitate nr. 4283/14 .06.2021  
 

 

 

 

 

Nr. 

crt. Varianta existentă Varianta propusă Observații 

1 

HCL 70/28.02.2019 - HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentatiei 
tehnico-economici a obiectivului de 
investiţii “Modernizare sistem 
rutier alei fără denumire, între 
blocuri în zona 5: strada Valea 
Oltului – strada Valea Argeşului – 
strada Drumul Taberei – strada 
Râul Doamnei – Prelungirea 
Ghencea”, în sectorul 6 al 
Municipiului Bucureşti. 

HOTARARE - Privind 
actualizarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiție 
“Modernizare sistem rutier 
alei fără denumire, între 
blocuri în zona 5: strada 
Valea Oltului – strada Valea 
Argesului – strada Drumul 
Taberei – strada Raul 
Doamnei – Prelungirea 
Ghencea, Bucuresti, aprobați 
prin Hotărârea Consiliului 
Local al Sectorului 6 nr. 
294/28.11.2019.  

Se modifica valoarea 

indicatorilor tehnico 

- economici  

2 

HCL294/28.11.2019- HOTĂRÂRE 
privind actualizarea documentatiei 
obiectivului de investiţii 
“Modernizare sistem rutier alei fără 
denumire, între blocuri în zona 5: 
strada Valea Oltului – strada Valea 
Argeşului – strada Drumul Taberei 
– strada Râul Doamnei – 
Prelungirea Ghencea”, în sectorul 6 
al Municipiului Bucuresti."  

 

 

 

 

 

 

           DIRECTOR  GENERAL 

MARIUS  MARIN  PETRESCU 

                                                                                                                                                                                     










