
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 actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru cheltuielile de capital 
necesare realizării obiectivului de investiţii "Modernizare sistem rutier Șos. Caragea 
Vodă, Șos. Curtea Domnească, Str. Argeșului, Str. Transilvaniei, Str. Prim ăverii și 

Intrarea Făgetului, comuna Domnești, județul Ilfov" 
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în ședință ordinară de lucru 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a primarului comunei Domnesti; 
• Raportul Compartimentului Achiziții publice - Investiții, Administrarea domeniului 

public și privat; 
• Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti; 
• HCL nr. 55/31.08.2015 aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cheltuielile 

de capital necesare realizării obiectivului de investiţii „Modernizare sistem rutier str. 
Caragea Vodă, str. Valea Argeșului, str. Transilvaniei, str. Primăverii și Intr. 
Făgetului, comuna Domnești jud. Ilfov”. 

• Prevederile art. 291 alin. 1 alin. Lit. a) din Legea nr. 227/2015 Codul Fiscal; 
• Prevederile art. 5 lit. e) din Anexa 4 la HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conținutului 

cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice precum și a 
structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții 
și lucrări de intervenții, actualizată; 

• 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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici privind cheltuielile de 
capital necesare realizării obiectivului de investiţii  ”Modernizare sistem rutier Șos. 
Caragea Vodă, Șos. Curtea Domnească, Str. Argeșului, Str. Transilvaniei, Str. 
Primăverii și Intrarea F ăgetului, comuna Domnești, județul Ilfov”, conform Anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2  – HCL nr. 55/31.08.2015 se modifică corespunzător. 
Art.3  – 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 actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru cheltuielile de capital 
necesare realizării obiectivului de investiţii “Modernizare sistem rutier pe Șos. Caragea 
Vodă, Șos. Curtea Domnească, Str. Argeșului, Str. Transilvaniei, Str. Prim ăverii si Intr. 
Făgetului, Comuna Domnești, Jud. Ilfov”: 

 
 

 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

Având în vedere: 
• Raportul Compartimentului Achiziții publice - Investiții, Administrarea domeniului 

public și privat; 
• Primăria intenționează să acceseze fonduri în vederea realizării obiectivului de 

investiții "Modernizare sistem rutier Șos. Caragea Voda, Șos. Curtea Domnească, Str. 
Argeșului, Str. Transilvaniei, Str. Primăverii și Intrarea Fagetului, comuna Domnești, 
județul Ilfov", prin  Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR), Programul 
Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - Submasura 7.2" Investiții în crearea și 
modernizarea infrastructurii de bază la scară mică"-  construcția de drumuri comunale, 
astfel este necesară actualizarea documentației tehnico-economice aprobate prin HCL 
nr. 55/31.08.2015, având în vedere modificarea cursului EURO și a TVA-ului. 
 

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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici privind cheltuielile de capital 
necesare realizării obiectivului de investiţii  “Modernizare sistem rutier pe Șos. 
Caragea Voda, Șos. Curtea Domnească, Str. Argeșului, Str. Transilvaniei, Str. 
Primăverii și Intr. Făgetului, 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: 
- HCL nr. 55/31.08.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţii „Modernizare sistem 
rutier Str. Caragea Vodă, str. Valea Argeșului, str. Transilvaniei, str. Primăverii și Intr. 
Făgetului, comuna Domnești jud. Ilfov”. 
-  prevederile art. 291 alin. 1 alin. lit. a) din Legea nr. 227/2015 Codul Fiscal; 
- prevederile art.44 alin.(4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, 
actualizată; 
- prevederile art.5 lit. e) din Anexa 4 la HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conținutului 
cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice precum și a 
structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și 
lucrări de intervenții, actualizată; 
- Primăria intenționează să acceseze fonduri în vederea realizării obiectivului de investiții 
"Modernizare sistem rutier Șos. Caragea Voda, Șos. Curtea Domnească, Str. Argeșului, 
Str. Transilvaniei, Str. Primăverii și Intrarea Fagetului, comuna Domnești, județul Ilfov", 
prin  Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR), Programul Național de 
Dezvoltare Rurală 2014-2020 - Submasura 7.2" Investiții în crearea și modernizarea 
infrastructurii de bază la scară mică"-  construcția de drumuri comunale. 
Urmare modificării cursului EURO și a cotei TVA indicatorii tehnico-economici privind 

cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţii  ”Modernizare sistem rutier 
Șos. Caragea Vodă, Șos. Curtea Domnească, Str. Argeșului, Str. Transilvaniei, Str. Primăverii 
și Intrarea Făgetului, comuna Domnești, județul Ilfov”, se actualizeaza astfel: 
 

MII LEI ( cu 
TVA ) 

MII EURO ( 
cu TVA ) 

1) Valoarea totala a investitiei :   6,877.066 1,538.494 

 
din care constructii montaj 6,041.592 1,351.587 

 curs valutar:   1 euro = 4.4700 LEI     18.03.2016   
2) Durata de realizare a investitiei 12 luni 
3) Esalonarea investitiei MII LEI MII EURO 

 
AN I+II - 12 luni 

  
 

INV 6,877.066 1,538.494 
C+M 6,041.592 1,351.587 

4) Capacitati fizice 
  

 

MODERNIZARE SISTEM RUTIER Sos. Caragea Voda, 
Sos. Curtea Domneasca, Str. Argesului, Str. Transilvaniei, 
Str. Primaverii si Intr. Fagetului 

6,440.00  ml  

 
Sisteme rutiere proiectate 

 

 
TIP 

 
 Parte carosabila - ranforsare si SR nou 5,50-6,00 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                  11,720  ml 

 Suprafata parte carosabila (inclusiv racordari) 38,680.00 mp 

 
Suprafata trotuare (inclusiv accese proprietati) 6,360.00 mp 
Elemente pentru scurgerea apelor 

 

 
* podeţe transversale drumului din tuburi prefabricate din 
beton de ø300mm, L=8 m 20.0 buc 

 
* podeţe transversale drumului din tuburi prefabricate din 
beton de ø300mm, L=4 m 325.0 buc 

 * santuri de pamant 11,960.0 ml 
Elemente pentru siguranta circulatiei 
marcaj divers si transversal 148.00 mp 
marcaj longitudinal 5.98 km 
semnalizare rutiera de reglementare 5.98 km 

 
 

Menţionez că investiţia Modernizare sistem rutier pe Șos. Caragea Voda, Șos. Curtea 
Domneasca, Str. Argesului, Str. Transilvaniei, Str. Primaverii și Intr. Făgetului, Comuna 
Domnești, Jud. Ilfov” este prevăzută în lista de investiţii  la poziţia 6 –  lucrări în continuare, 
valoare estimată totală  6.877.066 lei inclusiv TVA, 5.730.888 lei  fără TVA, reprezentând   
1.282.250 €, procedura de achiziție fiind „cerere de ofertă”.  
 

Faţă de cele aratate mai sus rog Primarul comunei Domnesti să supună  dezbaterii si 
aprobarii Consiliului Local prezentul Proiect de Hotarâre. 
 
 
 

Compartimentului Achizi ții publice - Investiții,  
Administrarea domeniului public și privat, 

Șef Serviciu Babă Violeta 
 
 


