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HOTĂRÂREA NR. 136 
Din 31 august 2022 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico - economice 
(DALI) pentru obiectivul de investiţii „Eficientizare energetică Lot 4 - Studio 

Blocurile 36, 7, 7bis,12 bis scara B, 6, 21, 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 4 - Studio Blocurile 36, 7, ?bis, 12 bis scara B, 6, 21, 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 4 · Studio - Blocurile 36, 7, ?bis, 12 bis scara B, 6, 21, 
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. 

Contrasemnează 
SECRETAR GENERAL, 

ANGHEL LILI 
(semnează Gheor 

conform dispoziţie 

IHAELA 
ia na-Camelia 
/18.08.2022) 



ANEXA 1 LAH.C.L. NR.136/31.08.2022 

Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
„Eficientizare energetică Lot 4 - Studio Blocurile 36, 7, 7bis, 12 bis scara B, 6, 21, oraşul 

Buftea, judeţul Ilfov" 

Denumire proiect 
Reabilitarea energetică Bloc 36, Aleea Şcolii, nr.6 Bis, 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: 

Principalii indicatori a) Valoarea totală a investitiei: 4,319,852.85 lei cu TVA inclus 
tehnico - economici (3,635,279.39 lei fără TVA) din care lucrări (C+M): 

3,490,073.52 lei cu TVA inclus, respectiv 2,932,834.89 lei 
fără TVA. 

b) Durata estimată de execuţie a lucrărilor: 6 luni. 

Reabilitarea energetică Bloc 7, Aleea Tineretului, nr.5, oraş 
Denumire proiect 

Buftea, Judeţul Ilfov 

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

Principalii indicatori a) Valoarea totală a investitiei: 4,154,291.38 lei cu TVA inclus 
tehnico - economici (3,496,145.42 lei fără TVA), din care lucrări (C+M): 

3,485,545.73 lei cu TVA inclus, respectiv 2,929,030.02 lei 
fără TVA. 

b) Durata estimată de execuţie a lucrărilor: 6 luni. 

Denumire proiect 
Reabilitarea energetică Bloc 7bis, Aleea Tineretului, nr.14, oraş 

Buftea, Judeţul Ilfov 

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

Principalii indicatori a) Valoarea totală a investitiei: 4,313,747.03 lei cu TVA inclus 
tehnico - economici (3,630,353.59 lei fără TVA), din care lucrări (C+M): 

3,629,067.28 lei cu TVA inclus, respectiv 3,049,636.37 lei 
fără TVA. 

b) Durata estimată de execuţie a lucrărilor: 6 luni. 

Denumire proiect 
Reabilitarea energetică Bloc 12 Bis, Scara B, Aleea Tineretului, 
nr.2, oraş Buftea, Judeţul Ilfov 

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

Principalii indicatori a) Valoarea totală a investitiei: 2,014,598.37 lei cu TVA inclus 
tehnico - economici (1,695,300.19 fără TVA), din care lucrări (C+M): 

1,599,298.34 lei cu TVA inclus, respectiv 1,343,948.18 lei 
fără TVA. 

b) Durata estimată de execuţie a lucrărilor: 6 luni. 



Denumire proiect 

Principalii indicatori 
tehnico · economici 

Denumire proiect 

Principalii indicatori 
tehnico - economici 

Reabilitarea energetică Bloc 6 Aleea Tineretului, nr. 3, 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 investiţiei: 3,844,881.87 lei cu TVA inclus 
(3,235,726.41 fără TVA), din care lucrări (C+M): 
3,207,054.93 lei cu TVA inclus, respectiv 2,695,004.14 lei 
fără TVA. 

b) Durata estimată de execuţie a lucrărilor: 6 luni. 

Reabilitarea energetică Bloc 21, Str. Aleea Şcolii, nr. 4 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: 2,501,407.19 lei cu TVA inclus 

b) 

(2,104,971.41 fără TVA), din care lucrări (C+M): 
1,997,831.11 lei cu TVA inclus, respectiv 1,678,849.67 lei 
fără TVA. 
Durata estimată de execuţie a lucrărilor : 6 luni. 

Contrasemnează 
SECRETAR GENERAL, 

ANGHEL LIL 
(semnează Ghe 

conform dispoziţi 

IHAELA 
iana-Camelia 
/18.08.2022) 

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE, INVESTIŢII ŞI INFORMATICĂ, 

POPESCU FLAVIUS 




