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HOTĂRÂREA Nr. 30 
din 31 martie 2016 

 

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru cheltuielile de capital necesare 
realizării obiectivului de investiţii "Modernizare sistem rutier Șos. Caragea Vodă, Șos. Curtea 

Domnească, Str. Argeșului, Str. Transilvaniei, Str. Prim ăverii și Intrarea F ăgetului,  
comuna Domnești, județul Ilfov" 

 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în ședință ordinară de lucru 

Având în vedere: 
• Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Domnești; 
• Expunerea de motive a primarului; 
• Raportul Compartimentului Achiziții publice - Investiții, Administrarea domeniului public și 

privat; 
• Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti; 
• HCL nr. 55/31.08.2015 aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cheltuielile de 

capital necesare realizării obiectivului de investiţii „Modernizare sistem rutier str. Caragea 
Vodă, str. Valea Argeșului, str. Transilvaniei, str. Primăverii și Intr. Făgetului, comuna 
Domnești jud. Ilfov”. 

• Prevederile art. 291 alin. 1 alin. Lit. a) din Legea nr. 227/2015 Codul Fiscal; 
• 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 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 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  ”Modernizare sistem rutier Șos. Caragea Vodă, Șos. 
Curtea Domnească, Str. Argeșului, Str. Transilvaniei, Str. Prim ăverii și Intrarea F ăgetului, 
comuna Domnești, județul Ilfov”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2  – HCL nr. 55/31.08.2015, se modifică corespunzător. 
Art.3  – Primarul comunei Domneşti prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 

                  Preşedinte de şedinţă,     
                       Năstase Mihalache           
                                                   
 

                                                                                                                        Contrasemnează, 
                                                                                                                               /Secretar 
                                                                                                                Cojocaru Bogdan-Marius 
Nr. 30 
Adoptată în şedinţa ordinară din 31.03.2016 
Cu un nr. de __11__ voturi „pentru”, __0__ voturi „împotrivă”, __0__ voturi „se abține” 
Din nr. total de __11__ consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu 14 consilieri    

 


