
HOTĂRÂRE nr. 1089 din 2 noiembrie 2011 pentru 
modificarea anexei nr. 2/7 la Hotărârea Guvernului nr. 
523/2004 privind aprobarea "Programului pentru prevenirea 
şi managementul riscului la dezastre naturale, componenta 
B: Reducerea riscului seismic" şi a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivele de investiţii prevăzute în etapa I 
de implementare a programului 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 
500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 
44 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Art. I 
- Anexa nr. 2/7 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea "Programului 
pentru prevenirea şi managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: 
Reducerea riscului seismic" şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de 
investiţii prevăzute în etapa I de implementare a programului, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 21 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, se 
modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. II 
Finanţarea obiectivului de investiţii ai cărui indicatori tehnico-economici sunt prevăzuţi în 
anexă se face dintr-un credit extern acordat de Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, asigurat potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu 
această destinaţie, precum şi de la bugetul Consiliului Local al Municipiului Iaşi. 
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ANEXĂ: 
(- Anexa nr. 2/7 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004) 
Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 
"Consolidare sediu primărie municipiul Iaşi, judeţul Iaşi" 
- Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Primăria Municipiului Iaşi 
Amplasament: municipiul Iaşi, Primăria Municipiului Iaşi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 
11 
Indicatori tehnico-economici: 
 
- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA 24%   
(în preţuri la 28 martie 2011, 1 euro = 4,0881 lei), mii lei 22.123*) 
din care:   
- construcţii montaj (C+M) mii lei 16.377 
- Eşalonarea investiţiei:   
- anul I 
Total/(C+M) 

 
mii lei 

 
16.224/12.054 



- anul II 
Total/(C+M) 

 
mii lei 

 
5.899/4.323 

- Capacităţi:   
- aria desfăşurată a construcţiei consolidate m2 4.380 
- regimul de înălţime  S+P+E+M 
- Durata de realizare a investiţiei luni 20 

Factori de risc 
Încadrarea construcţiei în clasa de risc seismic s-a făcut conform Codului de proiectare 
seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, 
indicativ P100-3/2008. 
Încărcarea seismică este cea corespunzătoare zonei în care este amplasată construcţia, 
conform cap. 3 şi anexei A din Codul de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de 
proiectare pentru clădiri. Bazele proiectării structurilor în construcţii, indicativ P100-
1/2006, şi anume: 
- valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare ag = 0,20 g, pentru 
cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR =100 ani; 
- perioada de colţ Tc = 0,7 sec. 
Finanţarea investiţiei 
Finanţarea obiectivului de investiţii se face dintr-un credit extern acordat de Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, asigurat conform prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la 
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita 
sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi de la bugetul Consiliului Local al 
Municipiului Iaşi. 
Din valoarea totală a investiţiei: 
 
- pentru lucrări eligibile Proiectului de diminuare a riscurilor 
în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea 
pentru situaţii de urgenţă (finanţare de la Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
împrumut nr. 4736 RO, şi de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului) 

 
 
 
 
 
 

mii lei 

 
 
 
 
 
 

14.749 
- pentru lucrări aferente reabilitării şi restaurării - fonduri 
asigurate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Iaşi 

 
 

mii lei 

 
 

7.374 

- 
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor. 
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