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                                 PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea actualizării Devizului general privind cheltuielile realizării obiectivului de investiții  
„Modernizare sistem rutier Str. Duculescu, Str. Ghioceilor, Str. Occidentului, Str. Ciutaci  

(tronson Sos. Al. I. Cuza – Str. Occidentului) si Intr. Gării, Comuna Domnești, Județul 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. 8/2014 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru cheltuielile de 

capital necesare realizării obiectivului de investiții “Modernizare sistem rutier str. Duculescu, 
str. Ghioceilor, Str. Occidentului, Str. Ciutaci (tronson Șos. Al. I. Cuza –Str. Occidentului) și 
Intr. Gării, comuna Domnești, județul Ilfov”. 

• HCL nr. 68/2013 privind actualizarea indicatorilor economici la investiția „Modernizare 
sistem rutier și realizare rețele de canalizare menajeră și de apă potabilă, Str. Duculescu, Str. 
Ghioceilor, Str. Occidentului,  Str. Ciutaci și Într. Gării - comuna Domnești județul Ilfov”; 

• HCL nr. 25/2013 privind modernizare sistem rutier și realizare rețele de canalizare menajeră și 
de apă potabilă – Str. Drumul Târgului, Str. Duculescu, Str. Ghioceilor, Str. Occidentului,  Str. 
Ciutaci și Intr. Gării, comuna Domnești jud.  Ilfov. 

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 Devizului general privind cheltuielile realizării obiectivului de 
investiții  „Modernizare sistem rutier Str. Duculescu, Str. Ghioceilor, Str. Occidentului, Str. 
Ciutaci  (tronson Sos. Al. I. Cuza – Str. Occidentului) si Intr. G ării, Comuna Domnești, Județul 
Ilfov”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2  – HCL nr. 8/2014 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiții “ Modernizare sistem rutier str. 
Duculescu, str. Ghioceilor, Str. Occidentului, Str. Ciutaci (tronson Șos. Al. I. Cuza –Str. 
Occidentului) și Intr. G ării, comuna Domnești, județul Ilfov ”, se modifică corespunzător prezentei 
Hotărâri. 

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

INI ŢIATOR, 
PRIMAR 

GHIȚĂ IOAN-ADRIAN 
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EXPUNERE DE MOTIVE    

 

 

Având în vedere următoarele: 

- Prevederile HCL nr. 8 din 06.02.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare sistem rutier str. 

Duculescu, str. Ghioceilor, str. Occidentului, str. Ciutaci (tronson Sos. Al. I. Cuza – Str. 

Occidentului) și Intr. Gării - Comuna Domnești, județul Ilfov”; 

-  Contractul de lucrari nr. 10474/10.06.2015 pentru realizarea lucrarilor 

„Modernizare sistem rutier Str. Duculescu, Str, Ghioceilor, Str. Occidentului, Str. Ciutaci 

(tronson Sos.Al.I.Cuza- Str. Occidentului) si Intr. Garii, comuna Domnesti, judetul Ilfov; 

- Fisa de solutie nr. 328737/29.08.2016 si devizul pentru lucrarea de deviere stalp JT, 

in vederea eliberarii amplasamentului de pe Str. Ghioceilor; 

-  Necesitatea prelevarii unor probe de laborator pe parcursul realizarii lucrarilor; 

pentru investiției „Modernizare sistem rutier str. Duculescu, str. Ghioceilor, str. 

Occidentului, str. Ciutaci (tronson Sos. Al. I. Cuza – Str. Occidentului) și Intr. Gării - Comuna 

Domnești, județul Ilfov” devizul general a fost actualizat, astfel propun Consiliului Local 

Domnești spre analiză, dezbatere și aprobare, 

 

PROIECTUL DE HOTARARE  pentru aprobarea actualizarii Devizului general privind 

cheltuielile realizarii obiectivului de investitii „Modernizare sistem rutier Str. Duculescu, 

Str. Ghioceilor, Str. Occidentului, Str. Ciutaci (tronson Sos. Al. I. Cuza – Str. Occidentului) si 

Intr. Garii, Comuna Domnești, Județul Ilfov 
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RAPORT DE SPECIALITATE  

         

la PROIECTUL DE HOTARARE  pentru aprobarea actualizarii Devizului general privind cheltuielile 

realizarii obiectivului de investitii „Modernizare sistem rutier Str. Duculescu, Str. Ghioceilor, Str. 

Occidentului, Str. Ciutaci ( tronson Sos. Al. I. Cuza – Str. Occidentului) 

si Intr. Garii, Comuna Domnești, Județul Ilfov” 

 
 

Având în vedere următoarele: 

- Prevederile HCL nr. 8 din 06.02.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

realizarea obiectivului de investiții „Modernizare sistem rutier str. Duculescu, str. Ghioceilor, str. 

Occidentului, str. Ciutaci (tronson Sos. Al. I. Cuza – Str. Occidentului) și Intr. Gării, Comuna 

Domnești, județul Ilfov”; 

-  Contractul de lucrari nr. 10474/10.06.2015 pentru realizarea lucrarilor „Modernizare sistem 

rutier Str. Duculescu, Str, Ghioceilor, Str. Occidentului, Str. Ciutaci (tronson Sos. Al. I. Cuza- Str. 

Occidentului) si Intr. Garii, comuna Domnesti, judetul Ilfov; 

- Fisa de solutie nr. 328737/29.08.2016 si devizul pentru lucrarea de deviere stalp JT, in vederea 

eliberarii amplasamentului de pe Str. Ghioceilor; 

-  Necesitatea prelevarii unor probe de laborator pe parcursul realizarii lucrarilor; 

- 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. d) 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, dupa incheierea contractelor de 

achizitie, rezultand valoarea de finantare a obiectivului de investitie. 

 

- Devizul general va fi actualizat, dupa cum urmeaza: 

• capitolul 4: Cheltuieli pentru investitia de baza baza va fi diminuat cu valoarea de 171.857 

lei; 

• capitolul 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului va fi bugetat cu 

valoarea de 54.000 lei; 

• capitolul 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, si predare la beneficiar; 

subcapitolul 6.2 : probe tehnologice si teste, va fi bugetat cu valoarea de 30.000 lei. 

- Datorita diminuarii cotei TVA de la 24% la 20%, valorile devizului general au fost diminuate, 

astfel :  

• Valori Deviz  General, aprobat prin HCL NR. 8/2014 : - total general - 3.480.065 lei  

                              - din care  C+M = 3.113.607 lei  

• Valori Deviz General actualizat la data de 26.09.2016 : - total general - 3.369.698 lei  

                                                                         - din care  C+M = 2.993.832 lei  

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

Local prezentul Proiect de Hotarâre. 

 

Compartiment Achiziţii Publice – Investiţii,  

Șef Serviciu Babă Violeta 

                                  


