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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  „Construire 
rețea electrică de iluminat public Str. George Coșbuc, Comuna Domnești, Județ Ilfov”  

 
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă 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 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1  – Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  
„Construire re țea electrică de iluminat public Str. George Coșbuc, Comuna Domnești, 
Județ Ilfov” conform Anexei care face parte 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 
 
 
 

Având în vedere dezvoltarea urbanistică din ultimii ani, faptul că există drumuri fără 
iluminat public ca urmare a extinderii intravilanului atât în satul Țegheș cât și în satul 
Domnești,   prin realizarea obiectivelor de investiții „Construire retea electrica de iluminat 
public Str. George Coșbuc, Comuna Domnești, Județ Ilfov” se dezvoltă rețeaua de iluminat 
public în zonele de interes public din comuna Domnești jud. Ilfov. 

 Iluminatul public, corespunzător realizat are efecte benefice atât în ceea ce privește 
siguranța și securitatea cetățenilor localității, cât și sub aspect economic. Siguranța cetățenilor 
implică reducerea numărului de accidente de circulație pe timpul nopții, acest lucru fiind 
demonstrat de specialiști de-a lungul timpului. 

De asemenea, este necesară reducerea consumului de energie electrică în instalația de 
iluminat prin găsirea unor soluții eficiente care să realizeze un iluminat economic în condiții 
de confort acceptabil din punct de vedere cantitativ și calitativ. Acest lucru se poate realiza 
prin utilizarea unor aparate de iluminat destinate iluminatului rutier, performanțe caracterizate 
de o distribuție optimă a intensității luminoase și de utilizare eficientă a energiei electrice. 

Ținând seama de: 
- prevederile art. 44 din Legea nr. 215/2001, republicată privind administrația publică 

locală; 
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
- prevederile  HGR 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, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art. 36 alin. (4) lit. d) și art. 126 din Legea nr. 215/2001, republicată 
privind administrația publică locală, 

solicit Compartimentului Achiziții publice – Investiții, Administrarea domeniului 
public și privat, raport de specialitate și de asemenea solicit aviz favorabil Comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești pentru supunerea spre dezbatere și 
aprobare a proiectului de hotărâre în forma prezentată.  

 
 
 

PRIMAR 
BOȘCU NINEL CONSTANTIN 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMARIA COMUNEI DOMNESTI 
Serviciul achiziții publice-investiții, administrarea domeniului public și privat,  
mediu, drumuri, utilit ăți publice, situații de urgență și administrativ 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

I.  TEMEIUL DE FAPT: 
 
Prin expunerea de motive Primarului Comunei Domnești, a inițiat Proiectul de 

Hotărâre  cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii  „Construire retea electrica de iluminat public Str. George Cosbuc, Comuna 
Domnești, Județ Ilfov”.  

 
II. TEMEIUL DE DREPT: 
 
Conform art.44 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administrația publică 

locală Serviciul achiziții publice-investiții, administrarea domeniului public și privat,  
mediu, drumuri, utilități publice, situații de urgență și administrativ, a analizat si a elaborat 
prezentul raport de specialitate. 

 
III. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE 
 
Prin realizarea acestei investitii se dezvolta reteaua de iluminat public in zonele de 

interes public. Iluminatul public, corespunzator realizat are efecte benefice atat in ceea ce 
priveste siguranta si securitatea cetatenilor localitatii, cat si sub aspect economic. Siguranta 
cetatenilor implica reducerea numarului de accidente de circulatie pe timpul noptii, acest lucru 
fiind demonstrat de specialisti de-a lungul timpului. 

De asemenea, este necesara reducerea consumului de energie electrica in instalatia de 
iluminat prin gasirea unor solutii eficiente care sa realizeze un iluminat economic, in conditii 
de confort acceptabil din punct de vedere cantitativ si calitativ. Acest lucru se poate realiza, 
prin utilizarea unor aparate de iluminat destinate iluminatului rutier, performante, 
caracterizate de o distributie optima a intensitatii luminoase si de utilizare eficienta a energiei 
electrice. 

Având în vedere că lucrările de construcţii şi reparaţii de interes public, finanţate din 
bugetele comunelor, se execută numai pe baza unor documentaţii tehnico-economice aprobate 
de Consiliul local, Primăria Comunei Domnești în calitate de beneficiar, a încheiat cu 
ASCORP RETELE ELECTRICE SRL, in calitate de prestator, Contractul  
nr.24911/28.12.2015, pentru elaborarea documentației tehnico – economice conform 
prevederilor HG 28/2008. 

 
Soluția tehnica stabilita in cadrul Studiului de fezabilitate este descrisă mai jos: 
Se vor monta in fundatie de beton 17 stalpi configurati din beton cu inaltimea de 10 m, 

din care 10 de tip SC 10002 si 7 de tip SC 10005, din dreptul ultimului stalp proiectat, de tip 
SC 10002, loc de unde latimea strazii George Cosbuc se ingusteaza reteaua de iluminat public 
va fi continuata subteran, pe partea dreapta pe o lungime de 200 m, astfel pe cei 200 m se vor 
proiecta/monta in fundatie de beton 8 stalpi metalici noi, zincati cu inaltimea de 4 m. 

 
Suprafata teren ocupata temporar: traseul LES 0.4 kV- 480 m x 1.5 m = 720 mp. 



       traseul LES 0.4 kV- 200 m x 1.5 m = 300 mp. 
Suprafata de teren ocupata definitiv : 25 stalpi de beton + fundatie = 25 mp. 
 
Conform Devizului General întocmit in cadrul Studiului de fezabilitate, valoarea totală 

estimată a lucrărilor pentru realizarea extinderii de rețele electrice de interes public este 
urmatoarea:  

 
                                                   Mii lei ( cu TVA ) Mii euro ( cu TVA ) 

   Valoarea totala a investitiei :   166,739 37,053   
din care constructii montaj  157,616   35,025 

   
              curs valutar:   1 euro =  4,5 lei  la data 14.12.2015    
Durata de realizare a investitiei   1 luna 

 
 
Instalațiile ce se vor realiza conform Studiului de fezabilitate sunt amplasate  in 

totalitate  pe domeniul public al localității Domnești, județul Ilfov. 
 

Menţionez că investiţia  mai sus descrisă, se regaseste în lista de investiţii  la poziţia 6A 
"Extindere retea iluminat public, Str. Caragea Voda, Str. Caminului,  Str. George Cosbuc, Str. 
Trandafirilor si  Str.Transilvaniei” perioada de realizare 2016,  valoare estimata totala  340.000 
lei inclusiv TVA, 283.333 lei  fara TVA , reprezentand  63.394 €, procedura de achizitie : conf. 
art.19 din OUG 34/2006 - „cumparare directa”.  

 
Faţă de cele aratate mai sus rog Primarul comunei Domnesti sa supună  spre  dezbatere 

şi aprobare Consiliului Local prezentul Proiect de Hotarâre.   
 

 
 

Compartiment achiziții publice-investiții, 
 

Șef Serviciu, 
Babă Violeta 

 

 

 

 

 


