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HOTĂRÂREA NR. 134 
Din 31 august 2022 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico - economice 
(DALI) pentru obiectivul de Investiţii „Eficientizare energetică Lot 2 Săbăreni - Bloc A, scara 

A şi scara B, Bloc B scara A şi Scara B, oraşul Buftea, judeţul Ilfov" 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
, Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate al Serviciului Achiziţii Publice, Investiţii, Informatică din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului; 
, Avizul Comisiei pentru Urbanism, Lucrări Publice, Mediu şi Patrimoniu; 
, Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de 

Dezvoltare Comunitară; 
, Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
în conformitate cu: 

• Prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare şi Normele 
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009; 

, Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

, Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907 /2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice; 

, Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare pentru ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică; 

• Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Prevederile art. 129 alin. (1 ), alin. (2) lit. b), coroborate cu prevederile alin.(4) lit. d) 
din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi ale art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
,,Eficientizare energetică Lot 2 Săbăreni - Bloc A, scara A şi scara B, Bloc B scara A şi Scara B, 
oraşul Buftea, judeţul Ilfov", conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2. - Se aprobă documentaţiile tehnico - economice (faza DALI) pentru obiectivul de 
investiţii „Eficientizare energetică Lot 2 Săbăreni - Bloc A, scara A şi scara B, Bloc B scara A şi 
Scara B, oraşul Buftea, judeţul Ilfov", conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 



Art.3. - Cu punerea în aplicare şi aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri se împuterniceşte Primarul oraşului Buftea prin serviciile de specialitate. 

Art.4. - Secretarul general al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, serviciilor 
de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţul Ilfov. 
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ANEXA 1 LA H.C.L. NR. 134/31.08.2022 

Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
„Eficientizare energetică Lot 2 Săbăreni - Bloc A, scara A şi scara B, Bloc B scara A şi Scara 

B, oraşul Buftea, judeţul Ilfov" 

Denumire proiect 

Principalii indicatori 
tehnico - economici 

Denumire proiect 

Principalii indicatori 
tehnico - economici 

Denumire proiect 

Principalii indicatori 
tehnico - economici 

Denumire proiect 

Principalii indicatori 
tehnico - economici 

Reabilitarea energetică Bloc A-A, Strada Răsăritului, nr.61, oraş 

Buftea, Judeţul Ilfov 

Indicatori maximali tehnico - economici, respectiv valoarea totală a 
obiectivului de investiţii exprimată în lei, cu TVA şi respectiv fără 
TVA, în conformitate cu devizul general: 

a) Valoarea totală a investiţiei: 1,673,954.73 lei cu TVA inclus 
(1,408,621.34 lei fără TVA) din care lucrări (C+M): 
1,312,224.02 lei cu TVA inclus, respectiv 1,102,709.26 lei 
fără TVA. 

b l Durata estimată de execut ie a lucrărilor: 6 luni. 
Reabilitarea energetică Bloc A-B, Strada Răsăritului, nr.61, oraş 

Buftea, Judeţul Ilfov 

Indicatori maximali tehnico - economici, respectiv valoarea totală a 
obiectivului de investiţii exprimată în lei, cu TVA şi respectiv fără 
TVA, în conformitate cu devizul general: 

a) Valoarea totală a investitiei: 1,674,938.12 lei cu TVA inclus 
(1,409,449.02 lei fără· TVA), din care lucrări (C+M): 
1,313,109.15 lei cu TVA inclus, respectiv 1,103,453.06 lei 
fără TVA. 

b l Durata estimată de executie a lucrărilor: 6 luni. 
Reabilitarea energetică Bloc B-A, Strada Răsăritului, nr.61, oraş 

Buftea, Judetul Ilfov 

Indicatori maximali tehnico - economici, respectiv valoarea totală a 
obiectivului de investiţii exprimată în lei, cu TVA şi respectiv fără 
TVA, în conformitate cu devizul general: 

a) Valoarea totală a investitiei: 2,310,430.71 lei cu TVA inclus 
(1,944,301.63 lei fără TVA), din care lucrări (C+M): 
1,872,245.14 lei cu TVA inclus, respectiv 1,573,315.24 lei 
fără TVA. 

b) Durata estimată de executie a lucrărilor: 6 luni. 
Reabilitarea energetică Bloc B-B, Strada Răsăritului, nr.61, oraş 

Buftea, Judeţul Ilfov 

Indicatori maximali tehnico - economici, respectiv valoarea totală a 
obiectivului de investiţii exprimată în lei, cu TVA şi respectiv fără 
TV A, în conformitate cu devizul general: 

a) Valoarea totală a investitiei: 2,319,901.84 lei cu TVA inclus 
(1,952,273.14 lei fără TVA), din care lucrări (C+M): 
1,880,769.85 lei cu TVA inclus, respectiv 1,580,478.87 lei 
fără TVA. 



b) Durata estimată de execuţie a lucrărilor: 6 luni. 
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SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE, INVESTIŢII ŞI INFORMATICĂ, 

POPESCU FLAVIUS 




