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CONSILIUL GENERAL Al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi studiului de
fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Pasaj subteran Piaţa Presei Libere"

Având În vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului
Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei Transporturi, Drumuri, Sistematiza rea
Circulaţiei;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe, raportul Comisiei de
transporturi şi infrastructură urbană şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din
cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

În conformitate cu prevederile art. 44 din legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completă riie ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi art. 45 alin. (2) din
legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL Al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
HOTĂRĂşTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi studiului de fezabilitate
pentru obiectivul de investiţii "Pasaj subteran Piaţa Presei libere", prezentaţi În
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanţarea proiectului se va asigura din bugetul propriu al Municipiului
Bucureşti.

Art.3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al
Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată În şedinţa............. a Consiliului General a!
Municipiului Bucureşti, din data de .

,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Murg Călin

Bucureşti, .
Nr .

SECRETAR GENERAL
Al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Tudor TOMA



ANEXĂ
La H.C.G.M.B NR. .

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
ai proiectului

" Pasaj subteran Piata Presei Libere"

•
LV ALOAREA TOTALĂ (inclusiv TVA)

din care:
lucrari de constructii montaj

in preturi curs valutar 4.1762 Ron/Euro )

- 130.850.411 RON
- 31.332.410 Euro

- 112.751.971 RON
- 26.998.700 Euro

2.EŞALONAREA INVESTIŢIEI

-ANUL 1
din care C+M

- 43.414.100 RON
- 33.620.000 RON

- 10.395.599 Euro
- 8.050.381 Euro

•

-ANUL II
din care C+M

3.CAPACITĂŢI

Principalii indicatori tehnici ai investiţiei:

- 87.436.311 RON - 20.936.811 Euro
- 79.131.971 RON - 18.948.319 Euro

- Lungime pasaj rutier subteran
- Lumgime rampe
- Suprafaţă carosabil
- Suprafaţă trotuare şi piste pentru biciclişti
- Suprafaţă spaţii verzi
- frotejări devier reţele edilitare
- Spaţii R.A.T.B.

4. Durata investiţiei

160,00 m
2 x 140,00 m
26.300 mp
6.160 mp
8.600 mp
6.960 mi
4 buc.

18 luni
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Primăria Municipiului Bucureşti

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti studiului de fezabilitate pentru
obiectivul de investitii "Pasaj subteran Piata Presei Libere"

• Strategia municipalitatii in domeniul transportului public vlzeaza, fi principal, acele

actiuni care sa conduca la prioritizarea acestuia, prin continuarea procesului de reabilitare si

modernizare a infrastructurii rutiere .

Se impune transformarea vechiului· sistem al retelei de circulatie intr-un sistem nou,

eficient si flexibil, capabil sa preia cererea tot mai mare de trafic.

Studiile de circulatie/urbanism recomanda modernizarea radicala a arterelor de penetratie,

noi strapungeri si supralargiri ale arterelor principale ale municipiului.

În acest context se înscrie şi iniţiativa de realizare a unui pasaj rutier denivelat inferior, În

scopul fluidizării traficului rutier În zona de nord a Municipiului Bucureşti, dar şi pentru sporirea

siguranţei şi evitarea producerii de accidente.

Pasajul rutier denivelat inferior va avea o lungime de 550 m, va fi realizat În curbă, raza

• acesteia fiind de 170 m iar viteza de proiectare pentru acest traseu este de 50 kmJh.

Finanţarea proiectului se va asigura din bugetul propriu al Consiliului General al

Municipiului Bucureşti.

Faţă de cele mentionate mai sus, supunem spre dezbatere si aprobare Consiliului General

al Municipiului Bucuresti proiectul de hotărâre privind "Pasaj subteran Piata Presei Libere"
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RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti studiului de fezabilitate pentru

obiectivul de investitii "Pasaj subteran Piata Presei Libere"

Strategia municipalitatii in domeniul transportului public vizeaza, in principal, acele actiuni

care sa conduca la prioritizarea acestuia, prin continuarea procesului de reabilitare si modernizare a

infrastructurii rutiere .

Se impune transformarea vechiului sistem al retelei de circulatie intr-un sistem nou, eficient si

flexibil, capabil sa preia cererea tot mai mare de trafic.

Studiile de circulatie/urbanism recomanda modernizarea radicala a arterelor de penetratie, noi

strapungeri si supralargiri ale arterelor principale ale municipiului.

În acest context se înscrie şi iniţiativa de realizare a unui pasaj rutier denivelat inferior, în

scopul fluidizării traficului rutier în zona de nord a Municipiului Bucureşti, dar şi pentru sporirea

siguranţei şi evitarea producerii de accidente .

Pasajul rutier denivelat inferior va avea o lungime de 550 m, va fi realizat în curbă, raza

acesteia fiind de 170 m iar viteza de proiectare pentru acest traseu este de 50 krn/h.

Finanţarea proiectului se va asigura din bugetul propriu al Consiliului General al Municipiului

Bucureşti.

Faţă de cele mentionate mai sus, supunem spre promovare proiectul de Hotărâre privind

aprobarea documentaţiei tehnic:o-economice aferente pentru "Pasaj subteran Piata Presei Libere" ai

cărui indicatori principali îi prezentăm în anexă.
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