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HOTĂRÂRE

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 I – Șos. Al. I. Cuza - Str. Occidentului) Comuna Domnești, Județ Ilfov”

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă ordinară de lucru

Având în vedere:
∑ Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Domnești;
∑ Expunerea de motive a Primarului;
∑ Raportul Compartimentului de Achiziţii publice şi Investiţii din aparatul de 

specialitate al primarului;
∑ 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 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 publica locală,

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locală, cu 
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – Se aprobă indicatorii 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 I – Șos. Al. I. Cuza - Str. Occidentului) 
Comuna Domnești, Județ Ilfov”, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, conform 
competențelor, prin grija secretarului comunei Domnești.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    
ȘTEFAN COSTEL

CONTRASEMNEAZĂ,
pentru legalitate

/Secretarul Comunei Domnești
ZANFIR MARIA

Nr. 110
Adoptată în şedinţa ordinară din 04.10.2016
Cu un nr. de 14 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „se abține”
Din nr. total de ____ consilieri prezenţi
Aflaţi în exerciţiu 15 consilieri


