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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cheltuielile de capital necesare 
realizării obiectivului de investiţii “Lucr ări de consolidare-Construcție local Școala nr. 283 cu 

clasele I-IV Tribunal, 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 conform al Ministerului Educației Naționale nr. 10053/02.10.2014 privind 

schimbarea destinației Școlii nr. 283 cu clasele I-IV Tribunal; 
• Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti. 

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 indicatorii tehnico-economici pentru cheltuielile de capital necesare 
realizării obiectivului de investiţii “Lucrari de consolidare-Construcție local Școala nr. 283 cu 
clasele I-IV Tribunal, comuna Domnești, jud. Ilfov” , conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 

Art.2  – 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: 

• Raportul Compartimentului Achiziţii Publice – Investiţii, Administrarea Domeniului 
Public și Privat; 

• Avizul conform al Ministerului Educației Naționale nr. 10053/02.10.2014 privind 
schimbarea destinației Școlii nr. 283 cu clasele I-IV Tribunal; 

• Necesitatea alocării de spațiu de funcționare adecvat pentru Compartimentul 
Urbanism, Amenajare Teritorială și Cadastru si pentru Biroul Impunere si Incasare 
Taxe si Impozite Locale, care in prezent își desfășoară activitatea in clădirea  corp C2 
din incinta sediului Primăriei Comunei Domnești; 

• faptul ca fundația clădirii este degradată, sunt necesare lucrări de consolidare si 
construire/subzidire; odată cu acestea, datorită alocării unui spațiu  adecvat de lucru, 
se impune recompartimentarea clădirii existente. 

În conformitate cu prevederile:  
• Legii nr. 10/1995, completata cu Legea nr. 177/2015 privind calitatea in construcții; 
• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții republicata in anul 2004, 

modificata prin Legea  nr. 119/2005 și prin Legea  nr. 52/2006; 
• Ordonanței Guvernului nr. 20/1994, modificată si republicată prin OG nr. 67 din 1997, 

referitoare la reducerea riscului seismic al fondului construit existent, aprobata  prin 
Legea nr. 72/1998; 

• Anexei nr. 2 la HCL nr. 42/31.03.2016 privind aprobarea bugetului anului 2016, 
 

În urma expertizei tehnice, au rezultat degradări si defecte structurale datorate perioadei 
lungi de serviciu si a solicitărilor la care a fost supusa, considerându-se necesare masuri de 
consolidare, pentru punerea in siguranța a construcției, de igienizarea si de 
recompartimentarea acesteia.  

Imobilul nu este sigur din punct de vedere seismic, conform expertizei tehnice exista 
pericolul producerii unor avarii importante. 

 
 Conform celor de mai sus, propun spre dezbatere și aprobare 
 

  
Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cheltuielile 
de capital necesare realizării obiectivului de investiţii “Lucr ări de consolidare-Construcție 

local Școala nr. 283 cu clasele I-IV Tribunal, comuna Domnești, jud. Ilfov” 
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Raport al compartimentului de specialitate  
 
 
 
 
Având în vedere următoarele: 
- in anul 2014, Primăria comunei Domnești a solicitat si a primit AVIZUL CONFORM al 
Ministerului Educației Naționale, pentru o perioada de 5 ani, privind "schimbarea destinației 
imobilului Scolii nr.283 cu clasele I-IV - Tribunal, din spațiu de învățământ , in spațiu pentru 
desfășurarea activităților specifice Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a 
Persoanelor Domnești, Compartimentul Impozite si Taxe si Compartimentul Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului si Cadastru si Spațiu pentru biroul administrativ al  SC Întreținere 
Peisagistica Domnești SRL, societate aflata in subordinea Consiliului Local Domnești; 
 - aprobarea Planului Urbanistic General, preconizat la sfârșitul anului 2016, se constata 
necesitatea alocării de spațiu de funcționare adecvat, atât pentru Compartimentul Urbanism, 
Amenajare Teritorială și Cadastru, cat si pentru Biroul Impunere si Incasare Taxe si Impozite 
Locale, care in prezent își desfășoară activitatea in clădirea  corp C2 din incinta sediului 
Primăriei Comunei Domnești; 
- anul construirii clădirii Scolii nr. 283 cu clasele I-IV "Tribunal" a fost anul 1928, clădirea 
având regim de înălțime - subsol parțial si parter, având suprafața construita de 310 mp; 
- faptul ca fundația clădirii este degradata, sunt necesare lucrări de consolidare si 
construire/subzidire; odată cu acestea, datorita alocării unui spațiu  adecvat de lucru, se 
impune recompartimentarea clădirii existente. 
Ținând cont de prevederile: 
- Legii nr. 10/1995, completata cu Legea nr.177/2015 privind calitatea in construcții 
referitoare la cerințele de rezistenta si stabilitate, in care se precizează: "Intervențiile la 
construcțiile existente se refera la lucrări de construire, consolidare, transformare, extindere, 
desființare parțiala ... - se fac numai pe baza unei expertize tehnice întocmit de un expert 
tehnic atestat..."; 
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții republicata in anul 2004, 
modificata prin Legea  nr. 119/2005 si prin Legea  nr. 52/2006; 
-  Ordonanței Guvernului nr. 20/1994, modificata si republicata prin OG nr. 67 din 1997, 
referitoare la reducerea riscului seismic al fondului construit existent, aprobata  prin Legea nr. 
72/1998; 
- Anexei nr. 2 la HCL nr. 42/31.03.2016 privind aprobarea bugetului anului 2016, 
 
 A fost întocmita expertiza tehnica, din care au rezultat degradări si defecte structurale 
datorate perioadei lungi de serviciu si a solicitărilor la care a fost supusa, de asemenea fiind 
remarcate degradări produse de alte acțiuni (climatice, tehnologice, tasări diferențiate), 
considerându-se necesare masuri de consolidare, pentru punerea in siguranța a construcției, de 
igienizarea si de recompartimentarea acesteia.  

Imobilul nu este sigur din punct de vedere seismic, conform expertizei tehnice exista 
pericolul producerii unor avarii importante, fiind cazul sa se aplice masuri de intervenție. 
 Urmare constatărilor de mai sus, s-a procedat la întocmirea documentației tehnico-
economice din care au rezultat următorii indicatori tehnico economici: 
 
 
 



TOTAL  INVESTITIE   din care:  569,45 mii lei / 128,55 mii Euro (cu TVA) 
                                                      474,62 mii lei / 106,67 mii Euro (fără TVA) 
 
                                      C+M        485,15 mii lei / 110,90 mii Euro (cu TVA) 
                                                     404,29 mii lei /   90,87 mii Euro (fără TVA) 
 
Suprafața teren (Incinta Sediu Primărie) 4747 mp  
Suprafața amprenta la sol Ac Corp C2       308 mp,  
Suprafața desfășurata construite ADC    380 mp  
Suprafața utila Au       250 mp 
 
Racorduri si infrastructura incinta    nu este cazul 
Consolidare si reabilitare exterioara            482,74 mii lei / 108,50 mii Euro 
Utilaje, echipamente (reparații)                 2,94 mii lei /    0,66 mii Euro 
Alte cheltuieli      486,50 mii lei /   11,72 mii Euro 
Diverse si neprevăzute                44,95 mii lei /    9,23 mii Euro 
INDICI OBTINUTI: 
239,13 Euro/mp ADC aferent C+M per total investiție  = 286,96 Euro cu TVA 
280,71 Euro/mp ADC aferent INV – fără TVA  = 336,85 Euro cu TVA. 
 
 Menționez ca investiția „Lucrări de consolidare Construcție - local Școala nr. 283 cu 
clasele I-IV – Tribunal, comuna Domnești jud. Ilfov”, este prevăzuta in lista de investiții, la 
poziția 19B, lucrări noi, valoare estimata totala este de 444.018 lei, procedura de achiziție 
fiind cumpărare directa. 

Perioada de realizare este 2016-2017, iar finanțarea va fi asigurata după cum urmează: 
20.000 lei din bugetul anului 2016, 512.822 lei din bugetul anului 2017.      
 

Faţă de cele arătate mai sus, rog Primarul Comunei Domnești să supună dezbaterii 
Consiliului Local prezentul Proiect de Hotărâre.  
 
 
 
 

Compartiment Achiziţii Publice – Investiţii, 
Administrarea Domeniului Public și Privat 

Șef Serviciu Babă Violeta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                


