ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii pentru
construirea şi amplasarea unui număr de 150 de construcţii provizorii pentru comercializarea
florilor şi presei pe raza Sectorului 6 al municipiului București

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de fundamentare
nr. 11626/21.07.2022 a Administrației Comerciale Sector 6 și Raportul de specialitate
al Serviciului de Planificare a Investițiilor nr. 4971/29.07.2022, din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Sectorului 6;
Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 1
și nr. 5;
Având în vedere 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;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. k), art. 196 alin. (1) lit. a) și
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 aferenţi obiectivului de investiţii pentru
construirea şi amplasarea unui număr de 150 de construcţii provizorii pentru comercializarea
florilor şi presei pe raza Sectorului 6 al municipiului București, conform Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Comercială Sector 6 vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor,
prin grija Secretarului general al Sectorului 6.
Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă,
în termenul prevăzut de lege.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)
Lucian Dubălaru
din O.U.G. nr. 57/2019
Secretarul general al Sectorului 6,
Demirel Spiridon
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ANEXA
la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 187/17.08.2022

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:
Execuție confecții metalice și montaj pe amplasament pentru obiectivul
”CHIOȘCURI PENTRU COMERCIALIZAREA DE FLORI ȘI ZIARE ÎN
SECTORUL 6”

Totalul cheltuielilor este de:

13.105.523,55 lei din care TVA 2.092.478,55 pentru un număr de 75 chioșcuri
pentru flori și 75 chioșcuri pentru ziare
din care C+M:
11.996.877,90 din care TVA 1.915.467,90 pentru un număr de 75 chioșcuri
pentru flori și 75 chioșcuri pentru ziare
Capacități fizice pentru un chioșc:
Suprafața construită la sol = 8.07mp
Suprafața utilă = 6.67mp
Regim de înălțime – parter
Înălțimea liberă interioară = 2.58m
Hmax. Cornișă și coamă raportat la cota ±0.00 = +2.80m

Durata de realizare a investiției este de 24 luni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Lucian Dubălaru

