
ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL DOMNE ŞTI 
Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 
Tel: 021.351.52.56 / Fax: 021.351.52.57 

  
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cheltuielile de capital necesare 
realizării obiectivului de investiţii ”Modernizare sistem rutier Str. Radului, Str. 

Crenguței, Str. Frumoasă, Intr. Frumoasă, Str. Mimozei, Str. Fortului, 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 Achiziţii Publice – Investiţii, Administrarea Domeniului 

Public și Privat; 
• 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. Radului, Str. 
Crenguței, Str. Frumoasă, Intr. Frumoasă, Str. Mimozei, Str. Fortului, 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. Radului, Str. 

Crenguței, Str. Frumoasă, Intr. Frumoasă, Str. Mimozei, Str. Fortului, comuna 
Domnești, Jud. Ilfov”  

 
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

Având în vedere: 
Programul de dezvoltare și modernizare întocmit de Primăria Comunei Domnești are 
ca priorități îmbunătățirea condițiilor de trai sau de desfășurare a activităților zilnice 
pentru locuitorii comunei, fie că locuiesc în cartierele rezidențiale sau au locuri de 
muncă în zonele industriale. Astfel, obiectivele specifice urmărite sunt: 
• asigurarea conexiunii la rețeaua de drumuri județene; 
• economisirea timpului și a carburantului; 
• reducerea costurilor de operare a autovehiculelor; 
• îmbunătățirea nivelului general de trai prin modernizarea străzilor și amenajarea  
trotuarelor, amenajarea de rețele noi de canalizare și alimentare cu apă, amenajare de  
spații verzi, etc.; 
• creșterea competitivității ca locații rezidențiale sau pentru afaceri; 
• creșterea rolului economic și social al comunei; 
• îmbunătățirea capacității portante a drumurilor; 

     Prin realizarea lucrărilor prevăzute în prezentul proiect, se asigură un aport deosebit la 
dezvoltarea zonei și va conduce la sporirea siguranțtei circulației localnicilor, contribuind 
la îmbunătățirea semnificativă a condițiilor de trafic și de circulație a pietonilor. De 
asemenea accesul instituțiilor de intervenție urgență – salvare, pompieri, poliție, etc. va fi 
mai facil în caz de necesitate. Realizarea proiectului, va avea un impact pozitiv asupra 
locuitorilor. 

Faţă de cele arătate mai sus vă supun spre aprobare PH privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţii 
”Modernizare sistem rutier Str. Radului, Str. Crenguței, Str. Frumoasă, Intr. 
Frumoasă, Str. Mimozei, Str. Fortului, comuna Domnești, Jud. Ilfov” conform Anexei 
care face parte din prezenta hotărâre. 

 
 

Ini ţiator, 
Primar 

Boşcu Ninel Constantin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
 

Având în vedere următoarele :  
- Programul de dezvoltare și modernizare întocmit de Primăria Comunei Domnești are ca 
priorități îmbunătățirea condițiilor de trai sau de desfășurare a activităților zilnice pentru 
locuitorii comunei, fie că locuiesc în cartierele rezidențiale sau au locuri de muncă în 
zonele industriale. Astfel, obiectivele specifice urmărite sunt: 
• asigurarea conexiunii la rețeaua de drumuri județene; 
• economisirea timpului și a carburantului; 
• reducerea costurilor de operare a autovehiculelor; 
• îmbunătățirea nivelului general de trai prin modernizarea străzilor și amenajarea  
trotuarelor, amenajarea de rețele noi de canalizare și alimentare cu apă, amenajare de  
spații verzi, etc.; 
• creșterea competitivității ca locații rezidențiale sau pentru afaceri; 
• creșterea rolului economic și social al comunei; 
• îmbunătățirea capacității portante a drumurilor; 
     Prin realizarea lucrărilor prevăzute în prezentul proiect, se asigură un aport deosebit la 
dezvoltarea zonei și va conduce la sporirea siguranței circulației localnicilor, contribuind la 
îmbunătățirea semnificativă a condițiilor de trafic și de circulație a pietonilor. De asemenea 
accesul instituțiilor de intervenție urgență – salvare, pompieri, poliție, etc. va fi mai facil în 
caz de necesitate. Realizarea proiectului, va avea un impact pozitiv asupra locuitorilor. 
 Indicatorii tehnico-economici pentru investiția “Modernizare sistem rutier Str. 
Radului, Str. Crenguței, Str. Frumoasă, Intr. Frumoasă, Str. Mimozei, Str. Fortului, comuna 
Domnețti, Jud. Ilfov”, sunt următorii: 

MII LEI 
( cu TVA ) 

MII EURO  
( cu TVA ) 

1) Valoarea totala a investiției :   2,307.118 516.134 

 
din care constructii montaj 2,066.592 462.325 

 curs valutar:   1 euro = 4.4700 LEI     18.03.2016   
2) Durata de realizare a investiției 6 luni 
3) Eșalonarea investiției MII LEI MII EURO 

 
AN I - 6 luni 

  

 
INV 2,307.118 516.134 

C+M 2,066.592 462.325 

4) Capacități fizice 
  

 
Modernizare sistem rutier -  3,430.00  ml  

 
Str. RADULUI, Str. CRENGUȚEI, Str. FRUMOASĂ, 
Intr. FRUMOASĂ, Str. MIMOZEI, Str. FORTULUI   

 Sisteme rutiere proiectate  

 TIP1 - se aplica pe suprafața de asfalt existentă  

 Parte carosabila - ranforsare  6,00 ml 

 
  - strat de uzura  din BA 16 - 4 cm                               



 
TIP2 - se aplică pe zonele cu degradări majore  

 

 Parte carosabilă - Sistem Rutier nou 6,00 ml 

 
  - strat de uzură din BA 16                           4  cm 

 
  - strat de legatură din BADPC 20                           6  cm 

 
  - strat de piatră spartă                         15  cm 

 
  - strat de balast                         20  cm 

 TIP2a - se aplică pe suprafața totală  

 Parte carosabilă - Sistem Rutier nou 5.5 ml 

 
  - strat de uzură din BA 16                           4  cm 

 
  - strat de legatură din BADPC 20                           5  cm 

 
  - strat de piatra spartă                         15  cm 

 
  - strat de balast                         20  cm 

 
TIP3 - se aplică pe suprafața de reparații piatra 
spartă 5,00 ml 

 
  - strat de piatră spartă                         15  cm 

 Trotuare noi 1x1,5 ml 

 
  - strat de uzură din BA 8                           4  cm 

 
  - strat de balast stabilizat 6% ciment                         10  cm 

 
  - strat de balast                         10  cm 

 * borduri din beton de ciment 10x15                    2,480  ml 
 

Suprafață parte carosabilă (inclusiv racordări) 14,060.00 mp 
Suprafață trotuare (inclusiv accese proprietăți) 120.00 mp 
 
Elemente pentru scurgerea apelor  

* podeţe longitudinale strada Radului din tuburi prefabricate din 
beton de ø800mm, L=300 m 300.0 ml 

* podeţe transversale drumului din tuburi prefabricate din beton de 
ø300mm, L=6 m 4.0 buc 
* podeţe acces proprietati ø300mm, L=4 m 6.0 buc 
Elemente pentru siguranța circulației 

- marcaj divers și transversal - 2.43 - km 
- marcaj longitudinal - 2.43 - km 
- semnalizare rutieră de reglementare - 22.00 

 
Menţionez că investiţia “Modernizare sistem rutier Str. Radului, Str. Crenguței, Str. 

Frumoasă, Intr. Frumoasă, Str. Mimozei, Str. Fortului, comuna Domnești, Jud. Ilfov”, este 
prevăzută în lista de investiţii  la poziţia 5 –  lucrări noi,  valoare estimată totală  2.307.118 
lei inclusiv TVA, 1.922.598lei  fără TVA, reprezentând   430.169 €, procedura de achiziție 
fiind „cerere de ofertă”.  

 
Faţă de cele arătate mai sus rog Primarul comunei Domnești să supună  dezbaterii 

Consiliului Local prezentul Proiect de Hotarâre. 
 

Compartimentul Achizi ţii Publice – Investiţii,  
Administrarea Domeniului Public și Privat, 

 Șef Serviciu Babă Violeta 
 



 
 
                                                                                                                             


