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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru cheltuielile de capital 
necesare realizării obiectivului de investiţii “Amenajare parc și loc de joacă în satul 

Tegheș, Domnești” 
 

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. 60/2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cheltuielile 

de capital necesare realizării obiectivului de investiţii “Amenajare parc și loc de joaca 
în satul Tegheș, Domnești”. 

• HCL nr.10/2014 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţii “Amenajare parc și 
loc de joacă în satul Tegheș, Domnești”. 

• 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 alin. (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, 
actualizată; 

• 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  “Amenajare parc și loc de joacă în satul 
Tegheș, Domnești”  conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2  – HCL nr. 10/2014 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 
 

 
 
 
Având în vedere: 

- HCL nr. 60/2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţii “Amenajare parc și loc de 
joaca în satul Tegheș, Domnești”. 

- HCL nr.10/2014 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţii “Amenajare parc și loc de 
joacă în satul Tegheș, Domnești”. 

- HCL nr. 59/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţii “Proiectare și execuție 
platformă parcare/intoarcere autobuz, satul Țegheș, com. Domnești, jud.Ilfov”; 

- prin realizarea parcării RATB a fost afectat amplasamantul destinat parcului și 
terenului sportiv, astfel necesitând restrângerea suprafeței și renunțarea la realizarea terenului 
sportiv; 

- urmare a restrângerii suprafeței investiției și actualizării cursului EURO, au rezultat 
noi indicatori tehnico-economici drept pentru care iniţiez prezentul Proiect de Hotarâre pentru 
aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru cheltuielile de capital necesare 
realizării obiectivului de investiții  “Amenajare parc și loc de joacă în satul Tegheș, 
Domnești”, pe care îl supun  spre  dezbatere şi aprobare Consiliului Local. 

 
 
 
 
 

PRIMAR 
BOŞCU NINEL CONSTANTIN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RAPORT DE SPECIALITATE  
 
Având în vedere: 

- HCL nr. 60/2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţii “Amenajare parc și loc de 
joaca în satul Tegheș, Domnești”. 

- HCL nr.10/2014 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţii “Amenajare parc și loc de 
joacă în satul Tegheș, Domnești”. 

- HCL nr. 59/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţii “Proiectare și execuție 
platformă parcare/intoarcere autobuz, satul Țegheș, com. Domnești, jud.Ilfov”; 

- prin realizarea parcării RATB a fost afectat amplasamantul destinat parcului și 
terenului sportiv, asfel necesitând restrângerea suprafeței și renunțarea la realizarea terenului 
sportiv;  

- 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; 

Urmare restrângerii suprafeței investiției și actualizării cursului EURO, au rezultat 
următorii indicatorii tehnico-economici: 

 
MII LEI ( cu 

TVA ) 
MII EURO 
( cu TVA ) 

1) Valoarea totală a investiției :   734.79 163.27 

 
din care construcții montaj 637.23 141.59 

 curs valutar:   1 euro = 4.5005 LEI     15.12.2015   
2) Durata de realizare a investiției 3 luni 
3) Eșalonarea investiției MII LEI MII EURO 

 
AN I 

  
 

INV 734.79 163.27 
C+M 637.23 141.59 

4) Capacități    

 
Amenajare parc și loc de joacă în satul Țegheș, Domnești 2000  mp 

Menţionez că investiţia “Amenajare parc și loc de joacă în satul Țegheș, Domnești” 
este prevăzută în lista de investiţii  la poziţia  9 –  lucrări în continuare,  valoare estimată 
totală  530.000 lei inclusiv TVA, 441.667 lei  fără TVA, reprezentând  98.820 €, procedura de 
achiziție fiind „cerere de ofertă”.  

Faţă de cele arătate mai sus rog Primarul comunei Domnești să iniţieze un Proiect de 
Hotarâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru cheltuielile de 
capital necesare realizării obiectivului de investiții  “Amenajare parc și loc de joacă în satul 
Tegheș, Domnești”, pe care să-l supună  spre  dezbatere şi aprobare Consiliului Local . 

 
Compartiment Achiziţii Publice – Investiţii, 
Administrarea Domeniului Public și Privat 

Șef Serviciu Babă Violeta 
 

 


