
 PROIECT DE HOTĂRÂRE 
NR. 178/12.07.2022 

privind actualizarea indicatorilor economici şi a Devizului General pentru obiectivul de investiții 
„Servicii de Proiectare și Lucrări de construire blocuri de locuințe și amenajare incintă teren pe 

strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A, 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;  

 Hotărârii 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;  

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 82/08.05.2018 privind aprobarea indicatorilor                      
tehnico – economici pentru construcție locuințe sociale situate în strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A și 
amenajare incintă din sectorul 6 al Municipiului București”; 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 60/15.04.2020 privind actualizarea indicatorilor                 
tehnico – economici pentru construcție locuințe situate în strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A și amenajare 
incintă din sectorul 6 al Municipiului București; 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 249/25.11.2021 privind actualizarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Servicii de Proiectare și Lucrări de construire 
blocuri de locuințe și amenajare incintă teren pe strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A, sector 6, București”, 
aprobați prin H.C.L. al Sectorului 6 nr. 82/2018; 

 Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare; 
 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și 

completările ulterioare; 
            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 actualizarea indicatorilor economici și a Devizului General pentru obiectivul 
de investiţii „Servicii de Proiectare și Lucrări de construire blocuri de locuințe și amenajare incintă 
teren pe strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A, sector 6, București”, aprobați prin H.C.L. al Sectorului 6   
nr. 82/2018, conform Anexei 1 si Anexei 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, 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. 

 
INIȚIATOR PROIECT                                                                         AVIZEAZĂ 
         PRIMAR,                                                                pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
    CIPRIAN CIUCU                                                                       din O.U.G. nr. 57/2019 
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REFERAT DE  APROBARE  

la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor economici şi a Devizului 

General pentru obiectivul de investiţii „Servicii de Proiectare și Lucrări de 

construire blocuri de locuinţe și amenajare incintă teren pe                                           

strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A, sector 6, București” 
 

     

 

În baza prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii de Guvern               

nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se impune aprobarea 

actualizării indicatorilor economici şi a Devizului General ai obiectivului de investiţii 

„Servicii de Proiectare și Lucrări de construire blocuri de locuinţe și amenajare 

incintă teren pe strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A, sector 6, București”. 

În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. a) și 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 actualizarea indicatorilor economici şi a Devizului 

General pentru obiectivul de investiţii „Servicii de Proiectare și Lucrări de construire 

blocuri de locuinţe și amenajare incinta teren pe strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A,      

sector 6, București”. 
     

 

 
PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 
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Nr. 4669/12.07.2022 

 

 

 Raport de Specialitate 

 

 

 

I. Istoricul contractului: 

În data de 02.07.2019 a fost încheiat contractul nr. 109, având ca obiect “Servicii de 

proiectare şi lucrări de construire blocuri de locuinţe si amenajare teren pe strada Alexandru 

Ivasiuc nr. 3A, sector 6, Bucureşti” pentru 4 blocuri de locuinte, Ds + P + 4 Et. 

 Valoarea contractului: 30.000.638,00 lei fără TVA, (35.700.759,22 lei incl. TVA),  

 Ordin de începere  în data de 12.12.2019; 

 Sistare de lucrări în data de 13.12.2019,  

 Reluarea lucrărilor în 02.03.2020. 

 Prin încheierea Actelor Aditionale 1, 3 si 4, 7,si 9 valoarea devine 35.135.945,27 lei fără TVA 

(41.811.774,87 lei inclusiv TVA). 

 Stadiul fizic al lucrărilor realizate este de 70%. 

 Valoarea facturată până la această dată este de 27.776.821,90 lei fără: TVA – invlusiv 

ajustare, (33.054.418,07 lei inclusiv TVA si ajustare). 

 Rest de executat: 10.670.728,87 lei fără TVA, (12.698.167,36 lei inclusiv TVA) Pe perioada 

derulării contractului au fost emise sistări de lucrări, pentru perioada timpului friguros - 83 

de zile. 

 

II. Argumentarea creşterii valorice. 

S.C. DSE Consulting S.R.L. prin adresa DGI nr. 4644/11.07.2022 transmite justificarea actualizării 

devizului general de lucrari. 

In contextul cresterii imprevizibile a energiei, a inflatiei si a cresterii cererii de materiale de 

constructii pe plan mondial toate componentele preturilor au suferit cresteri majore. Astfel 
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preturile materialelor, manoperei, transportului, utilajelor cat si a dotarilor / echipamentelor, 

trebuiesc adaptate la noua realitate economica. 

Valoarea totala, conform Devizului General actualizat in 02.iulie 2022, este de  

49.034.953,98 lei fără TVA, (58.253.864,33 lei inclusiv TVA). 

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 “Servicii de proiectare şi lucrări de construire blocuri de 

locuinţe si amenajare teren pe strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A, sector 6, Bucureşti”. 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

MARIUS MARIN PETRESCU 


