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PUNCTUL NR. 216
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru execuţia lucrărilor de consolidare la
imobilului situat În b-dul Schitu Măgureanu nr.3, sector 5

Având În vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi
Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Dezvoltare, Investiţii şi Planificare Urbană Direcţia Investiţii.
Văzând raportul Comisiei Economice, Buget, Finanţe şi avizul Comisiei Juridice şi de
Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
În conformitate cu Legea m.24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Ordonanţa Guvernului m.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al
construcţiilor existente, republicată.
Hotărârea Guvernului m.49112009, privind aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2009
pentru proiectarea si execuţia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, Încadrate
prin raport de expertiza tehnica În clasa I de risc seismic şi care rezintă pericol public.
În temeiul prevederilor mi.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) şi art.45 alin.(2) din Legea
nr.215/200 1 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
HOTĂRĂşTE
Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici din documentaţia tehnică, faza Studiu de
Fezabilitate, pentru consolidarea imobilului situat În b-dul Schitu Măgureanu nrJ, sector 5,
prevăzuţi În anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Finanţarea investiţiei se asigură din transferuri de la bugetul statului pentru
locuinţele proprietate persoane fizice, din bugetul local pentru locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie
decât aceea de locuinţă administrate de C.G.M.B. - A.F.I. şi din sursele proprii ale proprietarilor
persoane fizice şi juridice ai spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.
Art. 3 - Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al
Municipiului Bucureşti vor aduce la Îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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ANEXA nr. I
Indicatorii
tehnico - economici ai obiectivului
Consolidare imobil situat În b-dul Schitu Măgureanu

nr.3 , SECTOR

5

Valoarea totală a lucrărilor de consolidare, calculată la nivelul lunii iulie 2006, este de 7.3-tO.079
lei (inclusiv T.V.A.) din care valoarea C+M este de 5.816.576 lei (inclusiv T.V.A.).
Valori (inclusiv TVA) conform Deviz General proiect de consolidare
actualizate la
nivelul lunii august 2009 conform indicilor lunari ai preţurilor de consum publicaţi
de Institutul Naţional de Statistică
iulie 2006- august 2009 ( indice de actualizare IPC = 1,189%)
S.A.D.
locuinţe
locuinţe
locuinţe
aflate În
Total
proprictate
afla te În
aflate În
administra
particulară
administrare
administrare
( buget de stat)
re
CC.M.R
agenţi
CC.M.R
economicI
A.F.I.

( buget local)

(surse
proprii)

A.F.I.
(buget de
local)
16,6-+%

100%

55,43%

23,06%

4,87%

8.727.354

4.837.572

2.012.528

425.022

1.452.232

6.915.909

3.833.488

1.594.809

336.804

1.150.807

2622

1453,37

127.71

436,30

Valoarea investiţiei

(lei)
Total
din care C+M
(lei)
Suprafaţa
desfăşurată

604,63

(mp)
Spaţii

24 apartamente

16 apartamente

7 apartamente

2

1 apartament
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Primăria

Municipiului

Bucureşti

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea indicatorilor tenhico-economici pentru consolidarea imobilului
situat În b-dul Schitu Măgureanu nr.3, sector 5

Imobilul din b-dul Schitu Măgureanu nr.3, sector 5 a fost expertizat tehnic În anul 2002
de S.C. Rocom S.R.L. şi Încadrat În clasa I de risc seismic de către expertul tehnic atestat
M.D.R.L. ing. Rodica Vasilescu.
Imobilul a fost cuprins În Programul de acţiuni pe anul 2009 pentru proiectarea şi
execuţia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit Încadrate În clasa I de risc seismic şi
care prezintă pericol public, aprobat prin H.G. nr.491/28.04.2009, la cap.2., subcap.2.1.1,
poz.8.
Necesitatea şi oportunitatea investiţiei:
Pentru punerea În aplicare a Programului de acţiuni pe anul 2009 pentru proiectarea
şi execuţia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit Încadrate În clasa I de risc seismic
şi care prezintă pericol public, aprobat prin H.G. nr.491128.04.2009, program În care este
cuprins şi imobilul din b-dul Schitu Măgureanu nr.3, cap.2., subcap.2.1., poz.8.
Date tehnice şi indicatori tehnico- economici:
Documentaţia tehnico-economică cuprinde lucrări de intervenţie pentru:
- Placarea cu diafragme din beton armat de 20 cm grosime, pe faţa interioară a
pereţilor din faţada principală;
- Placarea pe faţa exterioară a pereţilor din curtea interioară cu diafragme de 20
cm grosime.
- Placarea pereţilor interiori propuşi În expertiză cu diafragme din beton de 15 cm,
grosime
- Placarea pereţilor de calcan, pe interior cu diafragme de 15 cm. grosime;
- Planşeele, buiandrugii şi scările din lemn se vor Înlocui cu altele din beton armat.
- Planşeul peste subsol se suprabetonează şi se execută o centură din beton
impermeabil la peretele din faţada principală.
- Reparaţii la şarpantă.
Proiectul va fi elaborat cu respectarea Normativului de proiectare antiseismică a
construcţiilor P100-92 completat cu cap.11 şi 12, republicate În 1996 şi va conduce la
ridicarea gradului nominal de asigurare la acţiuni seismice potrivit clasei de importanţă a
construcţiei existente, cu destinaţia de locuinţă.
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Studiul de fezabailitate elaborat de S.c. Proiect Bucureşti S.A .. a fost avizat de Comisia
pentru reducerea riscului seismic a M.D.R.L. cu avizul nr.13/24.11.2008
şi de Inspectoratul de Stat
În Construcţii cu avizul nr.2279/16.09.2009.
Valoarea investiţiei

stabilită la faza S.F. (preţuri la data de 25.07.2006) este:
7340079
lei inclusiv TV A,
din care
5 816 576 lei inclusiv TVA reprezintă

Durata realizării

investiţiei

C+M.

este de 24 de luni

Date generale
Imobilul din b-dul Schi tu Măgureanu nr.3 (blocul Cireşica) este amplasat În centrul capitalei,
la intersecţia dintre b-dul Schitu Măgureanu şi b-dul Mihai KogiIlniceanu
Imobilul este compus din S+P+M+4E+Ma
şi este construit În anul 1898. În imobil există 24
de apartamente (16 proprietate privată persoane fizice, 7 În administrarea
instituţiilor publice şi 1
persoană juridică) şi patru spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă (proprietate privată persoane
fizice şi juridice).
În plan construcţia are o formă neregulată cu suprafaţa de 842 m2• Aria desfăşurată este de
3640 m2 iar aria utilă În proprietate individuală este de 2622,10 m2 din care 2185,79 locuinţe şi
436,31 m2 spaţii cu altă destinaţie.
Structura de rezistenţă a construcţiei este realizată din zidărie de cărămidă cu grosimea de 6070 cm la subsol. 46-60 cm la parter, 33-60 cm la etaje şi 16-28 cm la mansardă. Accesul În imobil se
face prin intermediul a 5 scări din lemn.
Planşeul peste subsol este din bolţişoare de cărămidă pe grinzi metalice iar planşeele peste
parter şi etaje sunt din lemn. Înălţimea liberă este de 2,80 m la subsol, 5,20m la parter, 4,00m la
etajele 1 şi 2, 3,00m la etajele 3 şi 4 iar la mansardă de 2,40m.
Subsolul este construit În două trepte de Înălţime, una corespunzătoare
locuinţelor de la palier, iar
cealaltă corespunzătoare
magazinelor şi restaurantului amplasat pe colţ.
În subsol se remarcă prezenţa apei, a carei cotă de nivel creşte, În perioadele cu ploi
abundente, cu aproximativ 1.20m peste cota pardoselii.
Unele spaţii interioare
sunt prost Întreţinute
şi prezintă
degradări.O
caracteristică
a
construcţiei o reprezintă marea varietate de compartimentări
a apartamentelor
pe verticală, rezultată
din configuraţia iniţială a acestora.
În scopul de mai sus a fost Întocmit alăturat proiectul de H.C.G.M.B. prin care se propune
aprobarea noilor indicatori tehnico-economici
pentru finalizarea lucrărilor de consolidare la imobilul
din b-dul Schitu Măgureanu nr.3 sector 5, pe care vă rugăm a-l aproba.
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RAPORT

DE SPECIALITATE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
imobilului situat În b-dul Schitu Măgureanu

pentru consolidarea
nr.3, sector 5

lmobilul din b-dul Schitu Măgureanu nr.3, sector 5 a fost expertizat
S.c. Rocom S.R.L. şi Încadrat În clasa 1 de risc seismic de către expertul
ing. Rodica Vasilescu.
lmobilul a fost cuprins În Programul de acţiuni pe anul 2009 pentru
lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit Încadrate În clasa 1 de risc
pericol public, aprobat prin H.G. nr.491/28.04.2009,
la cap.2., subcap.2.l.l,
Necesitatea

şi oportunitatea

tehnic În anul 2002 de
tehnic atestat M.D.R.L.
proiectarea şi execuţia
seismic şi care prezintă
poz.8.

investitiei:

Pentru punerea În aplicare a Programului de acţiuni pe anul 2009 pentru proiectarea şi
executia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit Încadrate În clasa 1 de risc seismic şi care
prezintă pericol public, aprobat prin H.G. nr.491/28.04.2009,
program În care este cuprins şi
imobilul din b-dul Schitu Măgureanu nr.3, sector 5, cap.2., subcap.2.l.l,
poz.8.
Date tehnice şi indicatori

tehnico-

economici:

Documentaţia tehnico-economică
cuprinde lucrări de intervenţie pentru:
Placarea cu diafragme din beton armat de 20 cm grosime, pe faţa interioară a
pereţilor din faţada principală;
Placarea
pe faţa exterioară a pereţilor
din curtea interioară cu diafragme de 20 cm
grosIme.
Placarea pereţilor interiori propuşi În expertiză cu diafragme din beton de 15 cm.
grOS1l11e
Placarea pereţilor de calcan. pe interior cu diafragme de 15 cm. grosime;
Planşeele, buiandrugii şi scările din lemn se vor Înlocui cu altele din beton armat.
Planşeul peste subsol se suprabetonează
şi se execută o centură din beton impermeabil
la peretele din faţada principală.
Reparaţii la şarpantă.
Proiectul
va fi elaborat
cu respectarea
ormativult i de proiectare
antlselSllllCa a
construcţiilor PI00-92 completat cu cap.11 şi 12. republicate in 1996 şi va conduce la ridicarea
gradului nominal de asigurare la acţiuni seismice potrivit clasei de importanţă a construcţiei
existente. cu destinaţia de locuinţă.

Studiul de fezabailitate elaborat de S.c. Proiect Bucureşti S.A .. a fost avizat de Comisia
pentru reducerea riscului seismic a M.D.R.L. cu avizul nr.13/24.11.2008
şi de Inspectoratul de
Stat În Construcţii cu avizul nr.2279/16.09.2009.
Valoarea investiţiei

stabilită la faza S.F. (preţuri la data de 25.07.2006) este:
7 340 079 lei inclusiv TV A,
din care
5 816576 lei inclusiv TV A reprezintă

Durata realizării

investiţiei

C+M.

este de 24 de luni

Date generale
Imobilul din b-dul Schitu Măgureanu
nr.3 (blocul Cireşica) este amplasat În centrul
capitalei, la intersecţia dintre b-dul Schitu Măgureanu şi b-dul Mihai Kogălniceanu
Imobilul este compus din S+P+M+4E+Ma
şi este construit În anul 1898. În imobil există
24 de apartamente (16 proprietate privată persoane fizice, 7 În administrarea instituţiilor publice şi
I persoană juridică) şi patru spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă (proprietate privată
persoane fizice şi juridice).
În plan construcţia are o formă neregulată cu suprafaţa de 842 m2• Aria desfăşurată este de
3640 m2 iar aria utilă În proprietate individuală este de 2622,10 m2 din care 2185,79 locuinţe şi
436,31 m2 spaţii cu altă destinaţie.
Structura de rezistenţă a construcţiei este realizată din zidărie de cărămidă cu grosimea de
60-70 cm la subsol, 46-60 cm la parter, 33-60 cm la etaje şi 16-28 cm la mansardă. Accesul În
imobil se face prin intermediul a 5 scări din lemn.
Planşeul peste subsol este din bolţişoare de cărămidă pe grinzi metalice iar planşeele peste
parter şi etaje sunt din lemn. Înălţimea liberă este de 2,80 m la subsol, 5,20m la parter. 4.00m la
etajele I şi 2, 3,00m la etajele 3 şi 4 iar la mansardă de 2,40m.
Subsolul este construit În două trepte de Înălţime, una corespunzătoare
locuinţelor de la parter. iar
cealaltă corespunzătoare
magazinelor şi restaurantului amplasat pe colţ.
În subsol se remarcă prezenţa apei, a carei cotă de nivel creşte, În perioadele cu ploi
abundente, cu aproximativ 1.20m peste cota pardoselii.
Unele spaţii interioare sunt prost Întreţinute
şi prezintă degradări.O
caracteristică
a
construcţiei o reprezintă marea varietate de compartimentări
a apartamentelor
pe verticală.
rezultată din configuraţia iniţială a acestora.
În scopul de mai sus a fost Întocmit alăturat proiectul de H.C.G.M.B. prin care se propune
aprobarea noilor indicatori tehnico-economici
pentru finalizarea
lucrărilor de consolidare
la
imobilul din b-dul Schi tu Măgureanu nr.3 sector 5, pe care vă rUJ~ăm a-I aproba.
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ANEXA
Indicatorii
tehnico - economici ai obiectivului
Consolidare imobil situat În b-dul Schitu Măgureanu

nr.3 , SECTOR

1

nr.

5

Valoarea totală a lucrărilor de consolidare, calculată la nivelul lunii iulie 2006. este de 7.3 ..W.079
lei (inclusiv T.V.A.) din care valoarea C+M este de 5.816.576 Ici (inclusiv T.V.A.).
Valori (inclusiv TVA) conform Deviz General proiect de consolidare actualizatc la
nivelul lunii august 2009 conform indicilor lunari ai preţurilor de consum publicaţi
de Institutul Naţional de Statistică
iulie 2006- august 2009 ( indice de actualizare lPC = 1,189%)
S.A.D.
locuinţe
locuinţe
locuinţe
aflate În
Total
proprietate
aflate În
aflate În
administra
particulară
administrare
administrare
( buget de stat)
re
CC.M.B.
agenţi
CC.M.B. A.lF.I.
economici
( buget local)
(surse
A.F.I.
(buget de
proprii)
local)
16.64%
100 %
55,43%
4,87%
23,06%
Valoarea

investi ţiei

Total
(l ei)
din care C+M
(lei)
Suprafaţa
desfăşurată

8.727.354

4.837.572

2.012.528

425.022

1.452.232

6.915.909

3.833.488

1.594.809

336.804

1.150.807

127,71

436,30

2622

1453,37
604,63

(mp)
24 apartamente

Spaţii

16 apartamente

7 apartamente

2

1 apartament

(nr.)
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