
Consiliul General al Municipiului Bucure~ti 

HOTARARE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenti documenta~iei de avizare a lucrarilor de 

interventie, pentru obiectivul de investitii- consolidare !?i reparatil, refacere fatade, 
strada Drumul Taberei nr. 30, bloc 003, sector 6, Bucuresti 

' 

Avand in vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului Bucure§ti nr. 
1413/03.03.2021 §i raportul comun de specialitate al Directiei Generale lnvestitii nr. 265/23.02.2021 
!?i al Administratiei Municipale pentru Consolidarea Cladirilor cu Rise Seismic nr. 1639/22.02.2021; 

Vazand avizul Comisiei economice, buget, finante !?i credite externe nr. 90/28.06.2021 ~i 
avizul Comisiei juridice ~i de disciplina nr. 233/28.06.2021 din cadrul Consiliului General al 
Municipiului Bucure~ti; 

In conformitate cu prevederile: 
Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii , republicata, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 
Art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 
Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al 
constructiilor existente, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ~i continutul - cadru al 
documentatiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
Hotararii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in 
constructii, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
Hotararii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea ~i 
expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor ~i a constructiilor, 
precum !?i verificarea calitatii lucrarilor executate, cu modificarile !?i completarile ulterioare; 
Ordinului nr. 839/2009 al Ministerului Dezvoltarii Regionale !?i Locuintei pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor 
de constructii, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
Ordinu!ui nr. 901/05.05.2015 al Ministerului Dezvoltarii Regionale !?i Administratiei Publice 
privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de catre lnspectoratul de Stat in 
Constructii- I.S.C. pentru documentatiile tehnico- economice aferente obiectivelor de investitii 
finantate din fonduri publice; 
Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure!?ti nr. 368/2016 privind infiintarea 
Administratiei Municipale pentru Consolidarea Cladirilor cu Rise Seismic 9i aprobarea 
organigramei, numarului total de posturi, statului de fun ·· · egulamentului de organizare 9i 
functionare ale acestui serviciu public de interes Joe MicjQ)i · Bucure9ti, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; ' ', 



fn temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) ~i art. 139 alin. (3) din Ordonanta 
de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~~ completarile 
ulterioare; 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI 
H OTARA$TE: 

Art.1 Se aproba indicatorii tehnico - economici aferenti documentatiei de avizare a lucrarilor 
de interventie, pentru obiectivul de investitii - consolidare ~~ reparatii, refacere fatade, strada Drumul 
Taberei nr. 30, bloc 003, sector 6, Bucure~ti, conform anexei care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art.2 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 
Bucure~ti ~i Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Rise Seismic, vor aduce Ia 
indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Aceasta hotarare a fost adoptata In !;iedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului 
Bucure~ti din data de 29.06.2021 . 

PRE$EDINTE DE $EDINJA, 

luliana- Roxana Cantea 

Bucure~ti, 29.06.2021 
Nr. 190 

SECRETAR GENERAL 
AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI, 

Georgiana Zamfir 
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Anexa Ia H.C.G.M.B nr. l.a9/~~:_D6.loll 

INDICA TORI TEHNICO-ECONOMICI 

1. VALOAREA TOTALA(exclusiv TVA): 37.536.344,021ei 

Din care C+M exclusiv TVA : 28.806.635,32 lei 

Valoarea totala a TVA este de 7.053.768,321ei 

Valoare T.V.A C+M este de 5.473.260,71 lei 

Valoarea investitiei este asigurata din buget local100%. 

2.Durata de executie: 14 luni calendaristice (de Ia data emiterii Ordinului de incepere 
lucrari, din partea autoritatii contractante). 
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