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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cheltuielile de capital necesare 
realizării obiectivului de investiţii „Modernizare sistem rutier str. Bubica și Intr. Bubica, Intr. 

Floare de Colț, str. Brândușelor - tronson II, comuna Domnești jud. Ilfov” 
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în ședință ordinară de lucru 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a primarului comunei Domnesti; 
• Raportul Compartimentului de Achiziţii publice şi Investiţii din aparatul de 

specialitate al primarului; 
• Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti; 

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

• Prevederile H.G.R. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 
de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

• Prevederile art. 36, alin. (2) lit. b),  art. 63, alin. (1) lit. c) şi art. 126 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală; 
 

 
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia publică locală, cu 

modificarile si completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1  – Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind cheltuielile de capital 
necesare realizării obiectivului de investiţii  „Modernizare sistem rutier str. Bubica și Intr. 
Bubica, Intr. Floare de Colț, str. Brândușelor - tronson II, comuna Domnești jud. Ilfov ”, 
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2  – Primarul comunei Domneşti prin aparatul de specialitate va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

Ini ţiator, 
Primar 

Boşcu Ninel Constantin 
                                   
 

Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                              /Secretar  

                                                                                                           Cojocaru Bogdan-Marius      



EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cheltuielile de capital 
necesare realizării obiectivului de investiţii „Modernizare sistem rutier str. Bubica și 
Intr. Bubica, Intr. Floare de Colț, str. Brândușelor - tronson II, comuna Domnești jud. 

Ilfov” 
 

 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

Având în vedere: 
• raportul Compartimentului de Achiziţii publice şi Investiţii din aparatul de 

specialitate al primarului; 
• solicitările repetate ale riveranilor, cât și faptul că structura rutieră a str. 

Bubica și Intr. Bubica, Intr. Floare de Colț, str. Brândușelor - tronson II, 
nu asigură un sistem de infrastructură complet care să îndeplinească 
condițiile tehnice de funcționare corespunzătoare, sunt necesare lucrări de 
lărgire, ramforsare, amenajarea părții carosabile la dimensiunile minime 
conform normativelor în vigoare, crearea de spații pietonale și de acces la 
proprietăți; 

• realizarea obiectivului de investiție “Modernizare sistem rutier str. Bubica 
și Intr. Bubica, Intr. Floare de Colț, str. Brândușelor - tronson II, comuna 
Domnești jud. Ilfov”, s-a procedat la achiziționarea serviciilor de 
întocmire a documentației tehnico-economice, 
 

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia publică 
locală, cu modificarile si completările ulterioare, 

Faţă de cele arătate mai sus vă supun spre aprobare următorul  
  

PROIECT DE HOTĂRÂRE: 
 

� Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind cheltuielile de capital 
necesare realizării obiectivului de investiţii  „Modernizare sistem rutier 
str. Bubica și Intr. Bubica, Intr. Floare de Col ț, str. Brândușelor - 
tronson II, comuna Domnești jud. Ilfov ”, conform Anexei care face 
parte din prezenta hotărâre. 

 
 

Ini ţiator, 
Primar 

Boşcu Ninel Constantin 
 
 



Raport al compartimentului de specialitate  
 
 

  Având în vedere degradarea sistemului rutier al straziilor  Bubica, Intr. Bubica, Intr. 
Floare de Colt si Str. Branduselor - Tronson II - cu acces din Str. George Cosbuc, si tinand 
cont de  solicitarile repetate ale cetatenilor  pentru repararea sistemului rutier  s-a procedat  
la intocmirea documentatiei tehnico-economice pentru a se asigura un sistem rutier 
nou/reparat care sa indeplineasca conditiile tehnice de functionare  corespunzatoare. 
Totodata se doreste asigurarea accesului rapid in eventualele situatii de urgenta 
(ambulanta, pompieri, politie, etc.).  

  Solutia tehnica adoptata in  Studiul de fezabilitate a rezultat urmatorii indicatori 
tehnico-economici: 

  

                         
MII LEI               

( cu TVA ) 
    MII EURO       

( cu TVA ) 

1) Valoarea totala a investitiei :   532.814 120.481 

 
din care constructii montaj 477.212 107.908 

 curs valutar:   1 euro = 4.4224 LEI     14.08.2015   
2) Durata de realizare a investitiei 3 luni 
3) Esalonarea investitiei MII LEI MII EURO 

  
 

AN I - 3 luni 
  

 
INV 532.814 120.481 

C+M 477.212 107.908 
4) Capacitati fizice   
    

 
Modernizare SR Str. Bubica si Intr. Bubica, Intr. 
Floare de Colt, Str. Branduselor - tronson II 

1,011.00  ml  

    

 
Sisteme rutiere proiectate  

 
TIP  

 Parte carosabila - ranforsare si SR nou 3,00-4,00-5,00 ml 

 
  - strat de uzura din BA 16                           4  cm 

 
  - strat de legatura din BADPC 25                           5  cm 

 
  - strat de piatra sparta                         15  cm 

 
  - strat de balast                         20  cm 

 Trotuare noi (2x1,2) ml 

 
  - strat de uzura din BA 8                           4  cm 

 
  - strat de balast stabilizat 6% ciment                         10  cm 

 
  - strat de balast                         10  cm 

 * borduri din beton de ciment 10x15                       282  ml 

 Suprafata parte carosabila (inclusiv racordari) 4,857.00 mp 

 Suprafata trotuare (inclusiv accese proprietati) 100.00 mp 
 
 
 
 

 



Elemente pentru scurgerea apelor 

 
* podeţe transversale drumului din tuburi prefabricate din beton 
de ø300mm, L=8 m 2.0 buc 

 
* podeţe transversale drumului din tuburi prefabricate din beton 
de ø300mm, L=4 m 1.0 buc 

 * santuri de pamant 770.0 ml 
 

Menţionez că investiţia  mai sus descrisă, este prevăzută în lista de investiţii 2015, 
perioada de realizare 2015, la poziţia 7 – lucrari noi, valoare estimata totala 532.000 lei inclusiv 
TVA, respectiv 429.032 lei fara TVA reprezentand 96.664 €. Achizitia lucrarilor se va face 
conf. art.19 din OUG.34/2006 - cumparare directa.  

 Fată de cele arătate mai sus rog Primarul comunei Domnesti sa initieze un Proiect de 
Hotarare pe care sa îl supună spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local. 

 

Comp. achiziţii publice, 
Babă Violeta 

    
 
                                                                                                                             


