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PUNCTUL NR. 6 /
aprobarea studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilului situat in
r. Sfantul Elefterie nr. 11, sector 5 ~i abrogarea Hotararii C.G.M.B. nr.

:.'1';. 290/22.12.2005
,if<-~~,.",

.. ;;:.,;,"j;j;~

,~';Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului
B.re~ti ~i raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare, Investitii
~i·.~anificare Urbana - Directia Investitii;

;f." Vazand raportul Comisiei economice, buget finante ~i avizul Comisiei
jijijOice ~i de disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucure~ti;

•••..in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind
m9suri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata
~j:vale Hotararii Guvernului nr. 491/2009 privind aprobarea Programului de
acliuni pe anul 2009 pentru proiectarea ~i executia lucrarilor de consolidare la
cladirile de locuit multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica Tnc1asa
Ide risc seismic ~i care prezinta pericol public;

in temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) ~i art. 45 alin.
(2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu
modificarile ~i completarile ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARA$TE:

Art. 1 Se aproba Studiul de fezabilitate pentru consolidarea imobilului
situat in Str. Sfantul Elefterie nr. 11, sector 5, conform indicatorilor tehnico-
economici prezentati in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Finantarea investitiei se asigura din transferuri de la bugetul statului
pentru locuintele atlate in proprietatea persoanelor fizice .

Art. 3 Hotararea C.G.M.B. nr. 290/22.12.2005 se abroga.
Art. 4 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General

al Municipiului Bucure~ti vor aduce la indeplinire prevederile prezenteihotarari.
Aceasta hotarare a fost adoptata in ~edinta a CQnsiliului

General al Municipiului Bucure~ti din data de .

PRE~EDINTE DE $EDINTA SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
BUCURE$TI

TUDOR TOMA

Bucure~ti,
Nr.



Indicatorii tehnico - economici ai obiectivului
Consolidare imobil situat in str. SFANTUL ELEFTERIE m.ll, sector 5

Valoarea totaHi a lucrarilor de consolidare, calculata la nivelul lunii iulie 2009, este de 3.211.406Iei
(inclusiv T.V.A.) din care valoarea C+M este de 2.836.312Iei (inclusiv TV.A.).

Valori (inc1usiv TVA) conform Deviz General proiect de consolidare
actualizate la nivelul lunii iulie 2009 conform indicilor lunari ai preturilor de

consum publicati de Institutul National de Statistica
( septembrie 2006 -:-iulie 2009 : 1,191 6 )

Total locuinte proprietate particulara
( huget de stat)

100 % 100 %
Valoarea investitiei :

Total (lei) 3.211.406 3.211.406
din ,Care C+M (lei) 2.836.312 2.836.312

Suprafata desfii~urata
(mp) 1.200 1.200

Spatii (nr.) 10 apartamente 10 apartamente



PRIMAR GENERAL .
Etaj: .1,eam . .10.1

tel.: 305 55 89; 305 55 90; 305 55 00 into .1.101
~fax: 3.12 00 30

e-mail: primar@bueuresti-primaria.ro

Primaria Municipiului Bucure§>ti

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilul situat in

Bucure~ti, sector 5, str. SFANTUL ELEFTERIE or.ll

()

Imobilul din str. SFANTUL ELEFTERIE nr.ll, sector 5, a fost expertizat tehnic In anul 1997 de

ditre expertul tehnic atestat M.D.R.L. dI. ing. Grigore ARSENIE prin S.c. "Integral Consult International"

S.A. ~i incadrat, prin raport de expertiza tehnidi, In clasa I de risc seismic - RsI.

Imobilul a fost cuprins in Programul de actiuni pe anu! 2009 pentro proiectarea ~l executia

lucrarilor de consolidare la cliidirile de locuit Incadrate In clasa 1 de risc seismic ~i care prezinta pericol

public, aprobat prin RG. nr.491128.04.2009, la Cap. 1 - Executie lucrari de consolidare, Subcap.I.2. - Cliidiri

la care urmeaza sa se organizeze, In conditiile legii, contractarea executiei lucrarilor de consolidare, poz.14.

Indicatorii tehnico-economici cuprin~i in proiectul tehnic, faza: S.F., elaborat de S.C. "PACIC"

S.R.L. au fost aprobati prin RC.G.M.B nr.290/22.12.2005.

Urmare rezilierii, la solicitarea S.c. "PACIC" S.R.L., a contractului de prestari servicii, s-a

demarat 0 noua procedura de achizitie publica de servicii, pentro finalizarea proiectarii lucrarilor de

consolidare, In urma careia a fost desemnat c~tigator S.c. "Proiect Bucure~ti" S.A.

Proiectul tehnic, faza: P.T. (C.S. + P.A.C.) + D.E., elaborat de S.c. "Proiect Bucure~ti" S.A., a

fost avizat filvorabil In Consiliul Tehnico Economic al P.M.B. (Avizul nr.571l5.10.2008) sub conditia

revizuirii indicatorilor tehnico-economici de la faza: S.F. Datorita cuprinderii In Devizul general a unor

lucrari specifice (reabilitarea termica cu termosistem exterior inclusiv Inlocuirea ferestrelor existente cu altele

din tiimplarie PVC ~i geam termopan precum ~i suprabetonarea integral a a plan~eelor care implica inlocuirea

tuturor pardoselilor ~i a u~ilor interioare), In conformitate cu normelor tehnice in vigoare, lucrari care nu erau

obligatorii la data Intocmirii proiectului la faza S.F. de catre S.c. "PACIC" S.R.L.

Pentro punerea In aplicare a Programului de actiuni pe anu! 2009 pentro proiectarea ~i executia

lucrarilor de consolidare la cladirile de locuit Incadrate In clasa I de risc seismic ~i care prezinta pericol

mailto:primar@bueuresti-primaria.ro


public, aprobat prin H.G. m.491128.04.2009, la Cap. 1 - Executie lucrari de consolidare, Subcap. J .2. - Cladiri

la care urmeaza sa se organizezc, in conditiilc legii, contractarea executiei lucrarilor de consolidare, paz. J 4 -

~imobilul din str. SFA.NTUL ELEFTERIE m.l J, sector 5.

Documentatia tehnico-economica elaborata de S.c. " Proiect Bucure~ti" S.A. cuprinde lucrari de

interventie pentru:

- consolidarea elementelor structurale ~i introducerea unor elemente structurale noi;

- desfacerea ~i refacerea instalatiilor, echipamentelor, finisajelor aferente zone1or de interventie;

- termoizolatia cladirii.

Proiectul a fost elaborat cu respectarea Normativului de proiectare antiseismica a constructiilor

P100-92 completat cu cap. J 1 ~i 12, republicate in J 996, ~i conduce la ridicarea gradului nominal de asigurare

~ la actiuni seismice potrivit clasei de importanta a constructiei existente, cu destinatia de locuinta.

Valoarea total a a lucrarilor de consoli dare conform Devizului general din Proiectul tehnic

m.26284, faza S.F., este de 2.695.037 lei (inclusiv T.V.A.) din care valoarea C+M este de 2.380.255 lei

(inclusiv,T.V.A.), preturi la nivelullunii septembrie 2006.

VaJoarea total a actualizata este de 3.211.4061ei (inclusiv T.V.A.) din care valoarea C+M este de

2.836.312Iei (inclusiv T.V.A.). Actualizarea s-a recut conform indicilor lunari ai preturilor de consum

publicati de Institutul National de Statistica, la nivelullunii iulie 2009 ( indice = J, 190 J).

Durata realizarii investitiei este: 24 luni calendaristice.

In scopul celor de mai sus a fast intocmit alaturat proiectul de H.C.G.M.B. prin care se propune

aprobarea studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilul din str. SFA.NTUL ELEFTERlE m.ll, sector

5, pe care va rugam a-I aproba.



PRIMA.RIA MUNICIPIULUI BUCURE~TI
~Directia GeneraHi de Dezvoltare, Investitii ~i Planificare Urbana

Directia Investitii

nr. 30u /~. 2((, 2c<..r:: I

privind aprobarea Studiului de fezabiJitate pentru consoJidarea imobilul situat in

Bucure~ti, sector 5, str. SFANTUL ELEFTERIE nr.ll

Imobilul din str. SFANTUL ELEFTERIE m.ll, sector 5, a fost expertizat tehnic in anul1997

de ditre expertul tehnic ate stat M.D.R.L. dl. ing. Grigore ARSENIE prin S.c. "Integral Consult

International" S.A. ~i incadrat, prin raport de expertiza tehnica, in clasa I de risc seismic - RsI.

Imobilul a fost cuprins in Programul de actiuni pe anul 2009 pentru proiectarea ~i executia

lucrarilor de consolidare la cHidirile de locuit Incadrate In clasa I de risc seismic ~i care prezinta pericol

public, aprobat prin H.G. nr.491/28.04.2009, la Cap. I - Executie lucrari de consolidare, Subcap.1.2. -

Cladiri la care urmeaza sa se organizeze, in conditiile legii, contractarea executiei lucrarilor de consolidare,

Indicatorii tehnico-economici cuprin~i in proiectul tehnic, faza: S.F., elaborat de S.c.

"PACIC" S.R.L. au fost aprobati prin RC.G.M.B nr.290/22.12.2005.

Urmare rezilierii, la solicitarea S.c. "PACIC" S.R.L., a contractului de prestari servicii, s-a

demarat 0 noua procedura de achizitie publica de servicii, pentru finalizarea proiectarii lucrarilor de

consolidare, in urma careia a fost desemnat c~tigator S.c. "Proiect Bucure~ti" S.A.

Proiectul tehnic, faza: P.T. (C.S. + P.A.c.) + D.E., elaborat de S.c. "Proiect Bucure~ti" S.A., a

fost avizat favorabil in Consiliul Tehnico Economic al P.M.B. (Avizul nr.57/15.10.2008) sub conditia

revizuirii indicatorilor tehnico-economici de la faza: S.F. Datorita cuprinderii in Devizul general a unor

lucrari specifice (reabilitarea termica cu termosistem exterior inclusiv inlocuirea ferestreJor existente cu

altele din tamplarie PYC ~i geam termopan precum ~i suprabetonarea integral a a plan~eelor care implica

inlocuirea tuturor pardoselilor ~ia u~ilor interioare), in conformitate cu normelor tehnice in vigoare, lucrari

care nu erau obligatorii la data intocmirii proiectului la faza S.F. de catre S.c. "PACIC" S.R.L.



Pentru punerea In aplicare a Programului de actiuni pe anul 2009 pentru proiectarea ~i executia

lucrarilor de consolidare la cladirile de locuit Incadrate In clasa I de risc seismic ~i care prezinta pericol

public, aprobat prin H.G. nr.49l!28.04.2009, la Cap. I - Executie lucrari de consolidare, Subcap.1.2. -

Cladiri la care urmeaza sa se organizeze, 'in conditiile legii, contractarea executiei lucrarilor de consolidare,

poz.14 - imobilul din str. SFA.NTUL ELEFTERIE nr.ll, sector 5.
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Documentatia tehnico-economica elaborata de S.c. " Proiect Bucure~ti" S.A. cuprinde lucrari

de inter;ventie pentru:

- consolidarea elementelor structurale ~i introducerea unor elemente structurale noi;

- desfacerea ~i refacerea instalatiilor, echipamentelor, finisajelor aferente zonelor de interventie;

- termoizolatia cladirii.

Proiectul a fost elaborat cu respectarea Normativului de proiectare antiseismidi a construetiilor

PI 00-92 'completat cu cap. I 1 ~i 12, republicate In 1996, ~i conduce la ridicarea gradului nominal de

asigurare la actiuni seismice potrivit c1asei de importanta a constructiei existente, cu destinatia de locuinta.

Valoarea totala a lucrarilor de consolidare conform Devizului general din Proiectul tehnic

nr.26284, faza S.F., este de 2.695.037 lei (inclusiv T.V.A.) din care valoarea C+M este de 2.380.255 lei

(inclusiv T.V.A.), preturi la nivelullunii septembrie 2006.

Valoarea totala actualizata este de 3.211.4061ei (inclusiv T.V.A.) din care valoarea C+M este

de 2.836.312lei (inclusiv T.V.A.). Actualizarea s-a facut conform indicilor lunari ai preturilor de consum

publicati de Institutul National de Statistica, la nivelul lunii iulie 2009 ( indice = 1,190 I).

Durata realizarii investitiei este: 24 luoi caleodaristice.

In scopul celor de mai sus a fost 'intocmit alaturat proiectul de H.C.G.M.B. pnn care se

propune aprobarea studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilul din str. SFA.NTUL ELEFTERIE



FRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE.sTI
tONSILIUL TEHNICO ECONOMIC

AVIZ NR . 57 / 15.10.2008
eliberat in baza procesului verbal incheiat in f;ledintaC.T.E. din data de 15.10.2008

L DENUMIREA DOCUME TIEI:Proiectul privindConsolidarea imohiJuluidin-
Str. Sfantul Elefterie nr.ll, sect ucuresti
II. FAZA:PT-DE.-CS-PAc
III. PROIECTANT: S.c. PROlE BUCURESTI S.A.
IV INVESTITOR: ·P.M.B.
V.BENEFICIAR:ASOCIAT1A:'-DE PROPRIETARI-Str. Sfantul Elefterie nr. 11,
sector 5, Bucuresti. >. .., .

VI. ORDONATOR DE CRED1TE'(dacii este cazul):
VII. CONSILIUL TEHNICO ECONOMIC:

CQ¥PONENTA NUME Sl PRENUME COMPARTIMENT
PRESEDINTE Bo~dan Hreapca Director General DGDlPU
MEMBRTI Bogdan Sosoaca-secretar D.Investitii

AuroraAbas
Aurelia Radu
Liliana Vrinceanu

, Valentin Stanescu DUP
Dorel Geana
Alexandru Zaharia
Mariana Grozea
Gheorghe Patrascu DUAT
Alexandru Zaharescu
D. Buzduga DGE
Camelia Tarlescu DFC
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Virgil Ramba RADET
Ion Voicu

Adrian Bucur

INSTITUTII lNSTITUTII
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SC EDIL PROIECT SRL
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