
 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

HOTĂRÂRE 

pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări 

de consolidare, reparații capitale și amenajări la Facultatea de Construcții Civile, 

Industriale și Agricole” la Universitatea Tehnică de Construcții București 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, a alin. (2) al art. 42 din 

Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare și 

având în vedere art. 223 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1 

Se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de 

consolidare, reparații capitale și amenajări la Facultatea de Construcții Civile, Industriale și 

Agricole” la Universitatea Tehnică de Construcții București, prevăzuți în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 

Finanțarea obiectivului de investiţii prevăzute la art. 1 se face din veniturile proprii ale 

Universității Tehnice de Construcții București și în completare de la bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Educației Naționale, în limita sumelor aprobate anual cu această 

destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice 

aprobate potrivit legii. 

 

 

 

 

 

PRIM-MINISTRU 

 

MIHAI TUDOSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa la H. G. nr.            /2017 

 

CARACTERISTICI  PRINCIPALE ŞI INDICATORII 

TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

„Lucrări de consolidare, reparații capitale și amenajări la Facultatea de Construcții Civile, 

Industriale și Agricole” la Universitatea Tehnică de Construcții București 

 

 

Titular: Ministerul Educaţiei Naţionale    

Beneficiar: Universitatea Tehnică de Construcții București 

Amplasament: B-dul Lacul Tei nr. 122-124, sector 2, București  

 

 

Indicatorii tehnico-economici:  

 

 

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) mii lei 39.584 

(în prețuri valabile în luna martie 2017;1 euro = 4,5482 lei),  

din care: 
  

           Construcții + Montaj (C+M)                                                                                              mii lei  33.706 

 

Valoarea rest de executat a investiției (inclusiv TVA) 

 

mii lei 

 

  25.005 

(în prețuri valabile în luna martie 2017;1 euro 4,5482 lei),  

din care: 
  

         Construcții + Montaj  (C+M)                                                                                            mii lei      20.409 

 

Eșalonarea investiției INV/C+M 

- Anul I                                                                  mii lei              12.500 

                                                                                                     mii lei              10.200 

- Anul II                                                                mii lei              12.505

                                                                                 mii lei         10.209 

Capacități: 

  

Suprafața construită                                                                                           mp    1.990 

Suprafața desfășurată                                                                                                      mp    9.375 

   

Durata de realizare a investiţiei rest de executat 

          

luni 

 

      24 

 

Factori de risc 

 

Obiectivul de investiții se va proteja cu respectarea reglementarilor tehnice: Cod de 

proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2013; 

Normativ de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P 118-1999, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Finanțarea investiției 

 

Finanțarea obiectivului de investiţii se face din veniturile proprii ale Universității 

Tehnice de Construcții București și în completare de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Educației Naționale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, 

precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate 

potrivit legii. 


