
HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați, pentru obiectivul de investiții  

„AMENAJARE ALEE AUTO ȘI PIETONALĂ CARTIER A.N.L. BRÂNCUȘI”,  
aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 89/29.04.2021 

 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 al Municipiului 
Bucureşti, Nota de fundamentare a Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană           
Sector 6 nr. 3626/03.03.2022 şi Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiții Publice                
nr. 1818/21.03.2022, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;  
 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Sectorului 6, nr. 1 și nr. 5; 
 Ţinând cont de prevederile: 
- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor                      
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 89/29.04.2021 privind aprobarea documentaţiei 
tehnice faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii „AMENAJARE ALEE AUTO ȘI PIETONALĂ CARTIER A.N.L. BRÂNCUȘI”; 
 În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. k), art. 196 alin. (1) lit. a) şi        
art. 197 din O.U.G 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, pentru obiectivul de 
investiții „AMENAJARE ALEE AUTO ȘI PIETONALĂ CARTIER A.N.L. BRÂNCUȘI”, 
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare 
Urbană Sector 6 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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                                                                                                 la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 62/29.03.2022 

 
 

Indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului  de investiții 

“ AMENAJARE ALEE AUTO ȘI PIETONALĂ CARTIER A.N.L. BRÂNCUȘI” 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: 

a) 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; 

Valoarea totală a obiectivului de investiţii este de 646.499,71 lei fără TVA, respectiv 769.334,65 
lei cu TVA din care construcţii montaj (C+M): 457.060,67 lei fără TVA, respectiv 543.902,20 lei cu 
TVA. 

 
b) 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: 

Suprafaţa propusă pentru amenajare este de 1170,80 mp din care: 

- Carosabil = 710,80 mp 

- Trotuare = 460,00 mp 

 c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de 

specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; 

Din punct de vedere economic realizarea investiţiei contribuie la bunăstarea economică a 

comunității locale. Aceasta este efectuată în numele întregii comunități şi nu în numele proprietarului 

infrastructurii, aşa cum reiese şi din cadrul analizei financiare.  

Implementarea investiției creează beneficii directe şi anume: 

-   Dezvoltarea durabilă a localităţii; 

 -   Îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie auto şi pietonale şi a siguranţei traficului rutier în zonă 

 

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. 

Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii este definită de HG 907 / 2016 ca fiind 

perioadă, exprimată în luni, cuprinsă între data stabilită de investitor pentru începerea lucrărilor 

de execuţie şi comunicată executantului şi data încheierii procesului-verbal privind admiterea 

recepţiei la terminarea lucrărilor. Aceasta durată a fost estimată la 5 luni calendaristice. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

Lucian Dubălaru 


