
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 76/21.03.2022 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat 
pentru obiectivul de investiții “Resistematizare și reabilitare sistem rutier – perimetrul 

cuprins între b-dul Uverturii, șos. Virtuții, b.dul Iuliu Maniu și str. Dezrobirii,               
Sector 6, București” 

 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al 
Direcției Generale Investiții Publice nr. ........./........., din cadrul aparatului de specialitate al                      
Primarului Sectorului 6;  
 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local al Sectorului 6,  
nr. ....... și nr. ......; 
 Ținând cont de: 

    prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare;  

    Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 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; 

 O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

    Legii nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcții; 

    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 239/25.11.2021 privind aprobarea 
documentației tehnice faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții „Resistematizare și reabilitare sistem rutier - perimetrul cuprins între 
bulevardul Uverturii, șoseaua Virtuții, bulevardul Iuliu Maniu și strada Dezrobirii, sector 6, 
București” 

          În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. k), art. 196 alin. (1) lit. a) și 
art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6  
HOTĂRĂŞTE: 

            Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico – economici actualizați și devizul general actualizat  
aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 239/25.11.2021 pentru obiectivul de 
investiții Resistematizare și reabilitare sistem rutier – perimetrul cuprins între b-dul Uverturii,                       
șos. Virtuții, b.dul Iuliu Maniu și str. Dezrobirii, Sector 6, Bucuresti, conform Anexei nr. 1 și 
Anexei nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 prin Direcţia Generală Investiţii Publice şi Direcţia 
Economică, vor duce 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. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în termenul 
prevăzut de lege.         
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REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizaţi și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii 

“Resistematizare și reabilitare sistem rutier – perimetrul cuprins între             

b-dul Uverturii, șos. Virtuţii, b.dul Iuliu Maniu și str. Dezrobirii,                    

Sector 6, București” 

 

 

 

Văzând Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală Investiţii 

Publice, în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 166    

alin. (2) lit. k) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al 

Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizaţi și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii 

“Resistematizare și reabilitare sistem rutier – perimetrul cuprins între                     

b-dul Uverturii, șos. Virtuţii, b.dul Iuliu Maniu și str. Dezrobirii, Sector 6, 

București”. 

 

 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 



 

 

Nr.  1809/21.03.2022 

 

 
 Raport de Specialitate 

 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici si a Devizului general 

pentru obiectivul de investiții “Resistematizare si reabilitare sistem rutier – perimetrul cuprins 

intre b-dul Uverturii, sos. Virtutii, b.dul Iuliu Maniu si str. Dezrobirii, Sector 6, Bucuresti.”, 

aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 239/25.11.2021  

 

                                                   

Având în vedere creșterea prețurilor materialelor de construcții din ultima perioada, este 

necesară reevaluarea economică a proiectului mai sus menționat, aceasta fiind și o obligație legală 

stipulată de HG 907 / 2016 cu modificările și completările ulterioare, act normativ care la art 10 

prevede că: 

 Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului 

nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în 

cazul intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin grija beneficiarului 

investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar …” 

Formula de ajustare a prețului se calculează raportat la obiectul contractului de achiziție publică 

de lucrări, conform art. 2 alin. (3) din O.G. nr. 15 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, Nr. 833/31.VIII.2021. 

Din valorile calculate rezulta o valoare totală a investiției de 47.043.644,26 fără TVA respectiv 

55.981.936,67 lei, inclusiv TVA din care constructii montaj (C+M): 40.986.053,44 lei fara TVA, 

respectiv 48.773.403,59 lei cu TVA, (indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de 

investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în 

conformitate cu devizul general); 

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care 

să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu 

standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; 

Funcțiunea: drumuri publice, alei, trotuare, parcaje 

Ac = 98.877 mp  din care:  

- 75.712 mp carosabil si parcaje; 

- 23.165 mp trotuare si alei pietonale; 

Lungime totală drumuri: 8,363 km 
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Din punct de vedere economic realizarea investitiei contribuie la bunăstarea economica a 

comunității locale. Aceasta este efectuata în numele întregii comunități şi nu în numele 

proprietarului infrastructurii, asa cum reiese si din cadrul analizei financiare.  

Implementarea investiției creează beneficii directe si anume: 

- dezvoltarea durabila a localitatii; 

- imbunatatirea accesibilitatii pe teritoriu; 

- cresterea nivelului de siguranta a traficului auto si pietonal. 

 

 Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni este de 24 de luni 

calendaristice. 

Având în vedere cele expuse anterior, solicităm Consiliului Local al Sectorului 6 aprobarea hotărârii 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General pentru obiectivul          

pentru obiectivul de investiții “Resistematizare si reabilitare sistem rutier – perimetrul cuprins intre 

b-dul Uverturii, sos. Virtutii, b.dul Iuliu Maniu si str. Dezrobirii, Sector 6, Bucuresti.”, aprobați prin 

Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr.239/25.11.2021 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

MARIUS MARIN PETRESCU 

 



 

 

 

 

 

 

Anexa la Raportul de Specialitate  

nr. ……/…….03.2022 
 

Nr. 

crt 

Variantă existentă Variantă propusă observaţii 

 Hotărârea Consiliului Local nr. 

239/25.11.2021 privind aprobarea 

documentatiei tehnico-economice 

faza studiu de fezabilitate si indicatori 

tehnico – economici  aferenti 

obiectivului de investitii  

“Resistematizare și reabilitare 

sistem rutier - perimetrul cuprins 

între bulevardul Uverturii, șoseaua 

Virtuții, bulevardul Iuliu Maniu și 

strada Dezrobirii, “sector 6, București. 
 

 
Valoarea totală a obiectivului 
36.720.446,25 lei fără TVA 
43.627.524,54 lei cu TVA 
Construcții și montaj 
31.718.412,84 lei fără TVA 
37.744.911,27 lei cu TVA 
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
actualizarea indicatorilor  

tehnico – economici si a 

Devizului General  pentru, 

obiectivul: “Resistematizare și 

reabilitare sistem rutier -

perimetrul cuprins între bd. 

Uverturii - sos. Virtuții - bd. Iuliu 

Maniu - str. Dezrobirii” 

Aprobaţi prin Hotărârea 

Consiliului Local Sector 6, nr. 

239/25.11.2021 

 
 
Valoarea totală a obiectivului 
47.043.644,26 lei fără TVA 
55.981.936,67 lei cu TVA 
Construcții și montaj 
40.986.053,44 lei fără TVA 
48.773.403,59 lei cu TVA 
 

Se actualizeaza 
indicatorii 
tehnico – 

economici si 
Devizul General 

 

DIRECTOR GENERAL, 

MARIUS MARIN PETRESCU 
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