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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cheltuielile de capital necesare 
realizării obiectivului de investiţii „Amenajare trotuare, partea stângă, str. Cartierul Nou” 

 
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  „Amenajare trotuare, partea stângă, str. 
Cartierul Nou” , 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 „Amenajare trotuare,  

partea stângă, str. Cartierul Nou” 
 

 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

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

de specialitate al primarului; 
• solicitarile repetate ale riveranilor, cat si faptul ca in anul curent au fost 

finalizate lucrarile de modernizare a sistemului rutier pe strada Cartierul 
Nou si pe strazile adiacente acesteia; 

• realizarea obiectivului de investitie “Amenajare trotuare, partea stângă, 
str. Cartierul Nou”, s-a procedat  la achizitionarea serviciilor de intocmire 
a documentatiei tehnico-economice; 

• 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; 
 
În temeiul art. 36, alin. (2) lit. b),  art. 63, alin. (1) lit. c) şi art. 126 din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
 

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  „ Amenajare trotuare, partea 
stângă, str. Cartierul Nou” , conform anexei care face parte din prezenta 
hotărâre. 

 
 

Ini ţiator 
Primar, 

Boşcu Ninel Constantin 
 

                     
 
 



 
Raportul compartimentului de specialitate 

 Avand în vedere faptul ca anul acesta au fost finalizate lucrarile de modernizare a 
sistemului rutier pe strada Cartierul Nou si pe strazile adiacente acesteia si ca in proiectul de 
modernizare a fost prevazut trotuar doar pe o parte, la solicitarile cetatenilor a fost intocmita 
documentatia tehnico-economica pentru realizarea trotuarului si pe partea stanga a strazii, pe 
zonele unde sunt constructii.  

 Astfel se doreste amenajarea trotuarului si accesului la proprietati  in suprafaţă totala 
de    380  mp., conform indicatorilor tehnico-economici mai jos prezentati: 

MII LEI ( cu TVA ) 
MII EURO 
( cu TVA ) 

1) Valoarea totala a investitiei :   65.517 14.815 

 
din care constructii montaj 58.726 13.279 

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

 
AN I - 1 luna 

  
 

INV 65.517 14.815 
C+M 58.726 13.279 

4) Capacitati fizice   

 
Amenajare trotuare, partea stanga, strada 
CARTIERUL NOU 380.00  ml  

 Trotuare noi 

 str. Cartierul Nou (1x1,2) ml 

 * borduri din beton de ciment 10x15                       380  ml 

 Suprafata trotuare (inclusiv accese proprietati) 565.00 mp 
  Elemente pentru scurgerea apelor  

 * guri de scurgere - existente 6.0 buc 
Elemente pentru siguranta circulatiei 
semnalizare rutiera de reglementare 0.90 km 

 

Menţionez că investiţia  mai sus descrisă, este prevăzută în lista de investiţii 2015, la 
poziţia 4 – lucrari noi, valoare estimata 65.517 lei inclusiv TVA, respectiv 58.726 lei fara 
TVA reprezentand 13.231 €. 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 

                                                                                                               


