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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru cheltuielile de capital necesare 
realizării obiectivului de investiţii “Modernizare sistem rutier Strada Ciutaci (tronson str. 

Foișorului- str. Occidentului) și Strada Ciocârliei, comuna Domnești, jud. Ilfov” 
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti județul Ilfov 

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; 

• HCL nr. 31/31.03.2016. 
În conformitate cu: 

• Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• 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; 

• 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 pentru cheltuielile de 
capital necesare realizării obiectivului de investiţii “Modernizare sistem rutier Strada 
Ciutaci (tronson str. Foișorului – str. Occidentului) și Strada Ciocârliei, comuna 
Domnești, jud. Ilfov”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2  – HCL nr. 31/31.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
pentru cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţii “Modernizare 
sistem rutier Strada Ciutaci (tronson str. Foișorului – str. Occidentului) și Strada 
Ciocârliei, comuna Domnești, jud. Ilfov” , se modifică corespunzător prezentei Hotărâri. 

 

Art.3  – Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, conform 
competențelor, prin grija secretarului comunei Domnești. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 
Având în vedere: 

− Solicitarea cetățenilor de pe Str. Ciutaci cu privire la schimbarea solutiei tehnice 

pentru scurgerea apelor pluviale si pentru realizarea pistelor de biciclete;   

− Avizul favorabil pentru modificarea solutiei tehnice din Sedinta Ordinara a Consiliului 

Local din data de 29.07.2016. 

Ținând cont de: 

− Prevederile HCL nr. 31/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii „Modernizare 

sistem rutier Str. Ciutaci (tronson Str. Foisorului-Str. Occidentului) si Str. Ciocarliei, 

Comuna Domnesti, Judet Ilfov; 

− Prevederile HCL nr. .........../...................... privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare trotuare, piste de biciclete, accese 

la proprietăți și elemente de asigurare a scurgerii apelor pe Str. Ciutaci (Tronson II – Str. 

Occidentului-Str. Foișorului) Comuna Domnești, Județ Ilfov”, 

conform celor de mai sus, Devizul General si indicatorii tehnico-economici au fost 

actualizati prin diminuare, tinand cont de faptul ca amplasamentul de o parte si de cealalta a 

carosabilului face obiectul altui obiectiv de investitii și totodata și urmare a realizarii 

documentatiei cadastrale, au fost revizuite cantitatile de lucrari pe Str. Ciocarliei, prin 

renuntarea la trotuare si incadrarea sistemului rutier in limitele cadastrale, rezultand alți 

indicatori tehnico-economici, propun spre dezbatere și aprobare 

  

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici privind 
cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii  „Modernizare sistem 

rutier Str. Ciutaci (tronson Str. Foisorului-Str. Occidentului) 
si Str. Ciocarliei, Comuna Domnesti, Judet Ilfov” 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la PROIECTUL DE HOTARARE pentru aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici 

privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii  „Modernizare 

sistem rutier Str. Ciutaci (tronson Str. Foisorului-Str. Occidentului)  

si Str. Ciocarliei, Comuna Domnesti, Judet Ilfov” 

 

 

Având în vedere următoarele : 

    - Prevederile HCL nr. 31/2016, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii „Modernizare sistem 

rutier Str. Ciutaci (tronson Str. Foisorului-Str. Occidentului) si Str. Ciocarliei, Comuna 

Domnesti, Judet Ilfov; 

   - Prevederile HCL nr. .........../...................... privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare trotuare, piste de biciclete, accese la 

proprietăți și elemente de asigurare a scurgerii apelor pe Str. Ciutaci (Tronson II – Str. 

Occidentului-Str. Foișorului) Comuna Domnești, Județ Ilfov”; 

   - Prevederile HG nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea continutului–cadru al 

documentatiei tehnico–economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de 

interventii; 

- Prevederile art. 5 lit. e) din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru 

obiective de investitii si lucrari de interventii, Devizul general intocmit la faza de 

proiectare – studiu de fezabilitate-documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, se 

actualizeza prin grija beneficiarului ori de cate ori este necesar, in cazul de fata, 

modificarea listei obiectivelor de investitii noi sau in continuare. 

 

Astfel, Devizul General si indicatorii tehnico-economici au fost actualizati prin 

diminuare, tinand cont de faptul ca amplasamentul de o parte si de cealalta a carosabilului 

face obiectul altui obiectiv de investitii. 

Totodata, urmare realizarii documentatiei cadastrale, au fost revizuite cantitatile de 

lucrari pe Str. Ciocarliei, prin renuntarea la trotuare si incadrarea sistemului rutier in limitele 

cadastrale, rezultand urmatorii indicatori tehnico-economici: 

MII LEI ( cu 
TVA ) 

MII EURO ( cu 
TVA ) 

1) Valoarea totala a investitiei :   2,424.810 543.862 

 
din care constructii montaj 2,172.991 487.382 

 
curs valutar:   1 euro = 4.4585 LEI     23.08.2016 
   



   
   

2) Durata de realizare a investitiei 6 luni 

    
    

3) Esalonarea investitiei MII LEI MII EURO 

 
AN I - 6 luni 

  
 

INV 2,424.810 543.862 
C+M 2,172.991 487.382 

   
   

4) Capacitati fizice 
  

    
 

Modernizare sistem rutier - Str. CIUTACI 3,240.00  ml  

 
(tronson str. Foisorului-str. Occidentului) si STRADA 
CIOCARLIEI   

 
Sisteme rutiere proiectate 

 
 

TIP1 - se aplica pe suprafata de asfalt existenta 
 

 
Parte carosabila - ranforsare  5,50-6,00 ml 

 
  - strat de uzura din BA 16 

                          
4  

cm 

 
 

TIP2 - se aplica pe zonele cu degradari majore  
 

 
Parte carosabila - Sistem Rutier nou 5,50-6,00 ml 

 
  - strat de uzura din BA 16 

                          
4  

cm 

 
  - strat de legatura din BADPC 20 

                          
5  

cm 

 
  - strat de piatra sparta 

                        
15  

cm 

 
  - strat de balast 

                        
20  

cm 

    
 

Acostamente noi 2x0,50 ml 

 
  - strat de balast 

                        
20  

cm 

    
 

Suprafata parte carosabila (inclusiv racordari) 18,875.00 mp 

 
Suprafata trotuare 900.00 mp 

  Elemente pentru scurgerea apelor 
 

 
* podeţe transversale drumului din tuburi prefabricate 
din beton de ø300mm, L=6 m 15.0 buc 

 
Elemente pentru siguranta circulatiei 
marcaj divers si transversal 3.24 km 
marcaj longitudinal 3.24 km 
semnalizare rutiera de reglementare 26.00 buc 

 

 



Mentionez ca investitia „Modernizare sistem rutier Str. Ciutaci, Str. Ciocarliei” este 

prevazuta in lista de investitii la pozitia 6B lucrari noi, valoare estimata totala de 1.961.940 

lei  fara T.V.A, reprezentand 441.183 euro, procedura de achizitii fiind.................... . 

Perioada de realizare 2016-2017,  finantarea va fi asigurata dupa cum urmeaza: 

300.000 lei din bugetul anului 2016 si  2.054.328  lei din bugetul anului 2017. 

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

Consiliului Local prezentul Proiect de Hotarâre. 

 

 

 

Compartiment Achiziţii Publice – Investiţii,  

Administrarea Domeniului Public și Privat 

Șef Serviciu Babă Violeta 

                                       


