
ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL DOMNEŞTI 

Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 
Tel: 021.351.52.56 / Fax: 021.351.52.57 

                             

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea H.C.L. nr. 83/12.12.2013 și H.C.L. nr. 5/21.01.2014 

 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă ordinară 
 
Având în vedere: 

• expunerea de motive a primarului comunei Domnești; 
• raportul de specialitate al Compartimentului Achiziții publice-Investiții, Administrarea 

domeniului public și privat; 
• referatul Biroului Individual de Arhitectură „Daniel Constantin Foarță” pentru rectificarea 

H.C.L. nr. 83/2013; 
• raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești; 
• H.C.L. nr. 83/12.12.2013 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 28/2012 pentru aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului 
de investiţii  ̋Grădiniță cu program prelungit în comuna Domnești ̋ ; 

• H.C.L. nr.  5/21.01.2014 privind modificarea cuantumului sumei de participare pentru 
realizarea obiectivului de investiţii “ Grădini ță cu program prelungit în comuna Domnești ,̋ 
conform Contractului de Asociere nr. 11844/16.12.2010, respectiv Primăria comunei 
Domnești nr. 3103/08.03.2011; 

• prevederile art. 267  alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și 
completările ulterioare; 

• prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1  Se modifică Anexele 1 și 2 la H.C.L. nr. 83/12.12.2013, conform Anexei 1 și 2, parte 
integrantă la prezenta hotărâre. 

 
Art. 2   Se modifică Art. 1 al H.C.L. nr. 5/21.01.2014 și va avea următorul cuprins:  
„Se aprobă modificarea Art.1 din H.C.L. nr. 2/2011, astfel: „Se aprobă asocierea Consiliului Local 

Domnesti cu Consiliul Judetean Ilfov in vederea realizarii obiectivului de interes public ̋ Grădini ță cu program 
prelungit în comuna Domnești ”, suma reprezentand contribuția C.L.D. este de 3.798.550 lei iar valoarea totală 
a proiectului este de 7.798.550 lei, TVA inclus din care C+M=6.174.830 lei, TVA inclus ”. 
 

Art. 3  Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 83/12.12.2013 și H.C.L. nr. 5/21.01.2014 își mențin 
aplicabilitatea. 

 
Art. 4  Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor și instituțiilor prin grija secretarului 

comunei Domnești. 
 

            

Ini ţiator 
Primar, 

Boşcu Ninel Constantin 
 
                                   

 

                                                                                                          Avizat pentru legalitate 
                                                                                                                      /Secretar,   
                                                                                                                   Zanfir Maria 



EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 
 

Având în vedere: 
 - HCL nr. 83 din 12 decembrie 2013 pentru aprobarea modificarii HCL nr.28/2012 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cheltuielile de capital necesare 
realizarii obiectivului de investitii "Gradinita cu program prelungit in comuna Domnesti"; 
 - HCL nr.5 din 21ianuarie 2014 privind modificarea cuantumului sumei de participare 
pentru realizarea obiectivului de investitii "Gradinita cu program prelungit in comuna 
Domnesti", conform Contractului de Asociere nr.11844/16.12.2010, respectiv Primaria 
comunei Domnesti nr.3103/08.03.2011; 
 - Proiectul tehnic nr.541 realizat de Birou Individual de Arhitectura - Daniel 
Constantin Foarta, in baza contractului nr.8419/2012; 
 - Referatul arhitectului Daniel Constantin Foarta inregistrat la Primaria comunei 
Domnesti sub nr.11302/22.06.2015, prin care se aduce la cunostinta beneficiarului ca la 
calculul valorii de Constructii Montaj, din totalul valorii de Investitie, s-a produs o eroare 
umana. 
 Operatorul documentatiei economice nu a introdus in valoarea de Constructii Montaj 
sumele aferente Capitolului 2 din Devizul General al Investitiei, reprezentad lucrari 
exterioare de infrastructura a incintei (alimentare cu apa, canalizare, drumuri, alei, spatii verzi 
si de joaca, iluminat exterior, racorduri si bransamente), sume care au ramas in totalul valorii 
de Investitie, fara a fi evidentiate in valoarea de C+M.  

Tinand cont ca valoarea de C+M nu poate fi marita in compensare cu alte sume din 
celelalte capitole ale Devizului General de Investitie (in afara celor prevazute la Cap 5.3 – 
Diverse si neprevazute), rezulta ca este necesara rectificarea valorii de C+M. 
 Valoarea totala a investitiei ramanand aceiasi, este necesara modificarea in cadrul 
Devizului general doar a valoarii alocate C+M si a Indicatorilor aferenti. 

Faţă de cele aratate mai sus, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local, 
urmatoarele rectificari: 

 

- aprobarea modificarii Anexelor nr.1 si 2 la HCL. 83/12.12.2013, in sensul ca, 
valoarea de investitie  ramane aceiasi, se modifica doar valoarea alocata C+M  atat in cadrul 
devizului general cat si in cadrul indicatorilor tehnico-economici „C+M = 6.174.830 lei, 
TVA inclus”, in loc de „C+M = 5.471.400 lei, TVA inclus”; 

- aprobarea modificarii Art. 1 din HCL nr. 5/21.01.2014,  „Se aprobă modificarea Art. 
1 din HCL nr. 2/2011, astfel: „ Se aprobă asocierea Consiliului Local Domnesti cu Consiliul 
Judetean Ilfov in vederea realizarii obiectivului de interes public ̋ Grădini ță cu program 
prelungit în comuna Domnești ”, suma reprezentand contribuția C.L.D. este de 3.798.550 lei 
iar valoarea totală a proiectului este de 7.798.550 lei, TVA inclus din care C+M=6.174.830 
lei, TVA inclus”. 
 
 
 

PRIMAR, 
BOŞCU NINEL CONSTANTIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Raport al compartimentului de specialitate  
 

 
Având în vedere urmatoarele: 
 - Prevederile HCL nr.83 din 12 decembrie 2013 pentru aprobarea modificarii HCL 
nr.28/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cheltuielile de capital 
necesare realizarii obiectivului de investitii "Gradinita cu program prelungit in comuna 
Domnesti"; 
 - Prevederile HCL nr.5 din 21 ianuarie 2014 privind modificarea cuantumului sumei 
de participare pentru realizarea obiectivului de investitii "Gradinita cu program prelungit in 
comuna Domnesti", conform Contractului de Asociere nr.11844/16.12.2010, respectiv 
Primaria comunei Domnesti nr.3103/08.03.2011; 
 - Proiectul tehnic nr.541 realizat de Birou Individual de Arhitectura - Daniel 
Constantin Foarta, in baza contractului nr.8419/2012; 
 - Referatul arhitectului Daniel Constantin Foarta inregistrat la Primaria comunei 
Domnesti sub nr.11302/22.06.2015, prin care se aduce la cunostinta beneficiarului ca la 
calculul valorii de Constructii Montaj, din totalul valorii de Investitie, s-a produs o eroare 
umana. 
 Operatorul documentatiei economice nu a introdus in valoarea de Constructii Montaj 
sumele aferente Capitolului 2 din Devizul General al Investitiei, reprezentad lucrari 
exterioare de infrastructura a incintei (alimentare cu apa, canalizare, drumuri, alei, spatii verzi 
si de joaca, iluminat exterior, racorduri si bransamente), sume care au ramas in totalul valorii 
de Investitie, fara a fi evidentiate in valoarea de C+M.  

Avand in vedere ca valoarea de C+M nu poate fi marita in compensare cu alte sume 
din celelalte capitole ale Devizului General de Investitie (in afara celor prevazute la Cap 5.3 – 
Diverse si neprevazute), rezulta ca este necesara rectificarea valorii de C+M. 
 Valoarea totala a investitiei ramanand aceiasi, este necesara modificarea in cadrul 
Devizului general doar a valoarii alocate C+M si a Indicatorilor aferenti. 

Faţă de cele aratate mai sus si pentru a se putea supune procedurii de achizitie publica, 
supun  spre dezbatere Consiliului Local în vederea aprobării, urmatoarele rectificari: 

 

- aprobarea modificarii Anexelor nr.1 si 2 la HCL. 83/12.12.2013, in sensul ca, 
valoarea de investitie  ramane aceiasi, se modifica doar valoarea alocata C+M  atat in cadrul 
devizului general cat si in cadrul indicatorilor tehnico-economici „C+M = 6.174.830 lei, 
TVA inclus”, in loc de „C+M = 5.471.400 lei, TVA inclus”; 

- aprobarea modificarii Art. 1 din HCL nr. 5/21.01.2014,  „Se aprobă modificarea Art. 
1 din HCL nr. 2/2011, astfel: „ Se aprobă asocierea Consiliului Local Domnesti cu Consiliul 
Judetean Ilfov in vederea realizarii obiectivului de interes public ̋ Grădini ță cu program 
prelungit în comuna Domnești ”, suma reprezentand contribuția C.L.D. este de 3.798.550 lei 
iar valoarea totală a proiectului este de 7.798.550 lei, TVA inclus din care C+M=6.174.830 
lei, TVA inclus”. 

 
 
 

Comp. achiziţii publice şi investiţii, 
  Babă Violeta 

 
 


