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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea documentatiei de avizare lucrari de interventie -D.A.L.I. a indicatorilor tehnico 
economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii „Bucla intoarcere statie de 

autobuz-Sat Teghes, Comuna Domnesti, Judetul Ilfov” 
 

Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în ședința de lucru   
 

Având în vedere : 
• Expunerea de motive a Primarului Comunei Domnești; 
• Raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice - Investiții, Gestionare fonduri 

europene, Drumuri si utilitati publice si Administrativ privind aprobarea documentatiei de 
avizare lucrari de interventie -D.A.L.I. a indicatorilor tehnico economici si a devizului 
general pentru obiectivul de investiții „Bucla întoarcere stație de autobuz-Sat Teghes, 
Comuna Domnesti, Judetul Ilfov”; 

• Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei 
Domnești. 

 

În conformitate cu prevederile: 
 

• art. 9 alin. (1) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul-cadru 
al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 
finantate din fonduri publice pentru obiectivul de investiții „Bucla întoarcere statie 
de autobuz-Sat Teghes, Comuna Domnesti, Judetul Ilfov”; 

• HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico 
economice aferente obiectivelor/proiectelor de invesitii finantate din fonduri publice 
pentru obiectivul de investiții „Bucla  intoarcere statie de autobuz-Sat Teghes, Comuna 
Domnesti, Judetul Ilfov”; 

• art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

• art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (1), lit. (c) și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind 
administrația publică locală, 
 

      În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a  
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

       Art.1  Se aprobă documentatia de avizare lucrari de interventie -D.A.L.I. a indicatorilor 
tehnico- economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii „Bucla întoarcere stație 
de autobuz-Sat Teghes, Comuna Domnești, Județul Ilfov”, conform Anexei nr. 1, care face 
parte integranta din prezenta hotărâre. 
       Art.2 Primarul Comunei Domnești prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
       Art.3  Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face conform competențelor prin 
grija Secretarului Primăriei Comunei Domnești. 
 
 

Inițiator, 
Primar 

Ghita Ioan Adrian 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 Având în vedere : 

• Raportul de specialitate al Serviciului  Achiziții Publice - Investiții, Gestionare fonduri 
europene, Drumuri si utilitati publice si Administrativ privind aprobarea documentatiei de 
avizare lucrari de interventie -D.A.L.I. a indicatorilor tehnico economici si a devizului 
general pentru obiectivul de investitii „Bucla  intoarcere statie de autobuz-Sat Teghes, 
Comuna Domnesti, Judetul Ilfov”; 

 

• art. 9 alin. (1) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul-cadru 
al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 
finantate din fonduri publice pentru obiectivul de investiții „Bucla întoarcere statie 
de autobuz-Sat Teghes, Comuna Domnesti, Judetul Ilfov”; 

• HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico 
economice aferente obiectivelor/proiectelor de invesitii finantate din fonduri publice 
pentru obiectivul de investiții „Bucla  intoarcere statie de autobuz-Sat Teghes, Comuna 
Domnesti, Judetul Ilfov”, 

 
         prin implementarea proiectului si realizarea lucrarilor de interventie al obiectivului de 
investitii   ,,Bucla intoarcere statie de autobuz-Sat Teghes, Comuna Domnesti, Judetul Ilfov”, 
se vor avea urmatoarele avantaje: 
-accesibilitatea, sporirea oportunitatilor de afaceri, imbunatatirea calitatii, eficienta si viteza 
serviciilor de transport, etc.  
        Prin modernizare ,,Bucla intoarcere statie de autobuz-Sat Teghes, Comuna Domnesti, 
Judetul Ilfov”, se asigura conditii moderne de debarcare-imbarcare pentru calatorii ce folosesc 
linia de autobuz ce asigura transportul in comun intre satele Teghes si Domnesti, pe traseul 
drumului comunal DC125 ce traverseaza localitatea Domnesti. 
 

       Ținând cont de cele menționate, supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Domnesti 
proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
 
 
                        

INIȚIATOR, 
PRIMAR 

Ghiță Ioan-Adrian                                      
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind aprobarea documentatiei de avizare lucrari de interventie – D.A.L.I., 
 a indicatorilor tehnico economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii  

,,Bucla intoarcere statie de autobuz-Sat Teghes, Comuna Domnesti, Judetul Ilfov” 
 
 
 
 
Având în vedere prevederile: 
- Hotărârii Guvernului nr. 907/2016  privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice; 

-  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare. 
 
    Tinand cont de prevederile Contractului de transport incheiat cu Regia Autonoma de 

Transport  Bucuresti, Primaria Comunei Domnesti are obligatia realizarii unei parcari la capatul 
de linie 428, pentru asigurarea intoarcerii autobuzului cu fata,  fara a face manevre de intoarcere 
cu spatele. Terenul pe care se doreste realizarea acestei investitii este intr-o stare tehnica 
necorespunzatoare, îngreunând desfășurarea traficului in condiții de siguranță.  

 Amplasamentul buclei de intoarecere a statiei de autobuz este realizata la nivelul terenului, 
sistemul rutier existent este alcatuit la suparfata din balast colmatat cu pamant si argila prafosa 
cafenie plastic vartoasa, nu prezinta santuri pentru preluarea si evacuarea apelor pluviale. 

 Prin modernizarea buclei de intoarcere statie autobuz - Sat Teghes, se asigura condiții 
moderne de debarcare/imbarcare pentru calatorii ce folosesc linia de autobuz ce asigura transportul 
in comun intre satele Teghes si Domnesti, pe traseul drumului comunal DC 125 ce traverseaza 
localitatea Domnești. 

 
 Solutia tehnica propusa de proiectantul de specialitate S.C. GLOBAL ENGINEERING 

CONSULTING S.R.L.,   este urmatoarea:  
 
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI privind cheltuielile de capital 

necesare realizării obiectivului ,,Bucla întoarcere stație de autobuz-Sat Teghes, Comuna 
Domnesti, Judetul Ilfov” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                             LEI (cu TVA)       
1) Valoarea totală a investiției:                                             356,929                          
din care construcții montaj                                                  315,622                          
 
2) Durata de realizare a investiției                                      12 luni 
 
3) Eșalonarea investiției                                    LEI                        

                    AN I 
                                            INV                                    356,929                          
                                            C+M                                   315,622      
                    

4) Capacități fizice 
Lungime bucla intoarcere                                                    77.97 m 
Suprafață bucla intoarcere                                                  596.51 mp     
Suprafață trotuare                                                     165.00 mp 
Spatiu verde                                                                   684.00 mp 
Structură sistem rutier bucla intoarcere 
Beton asfaltic BA 16 rul 50/70 (BA16)                               4.00 cm 
Mixtura asfaltica BA20 leg 50/70 (BAD20)                       6.00 cm 
Fundație de piatra sparta                                                     20.00 cm 
Fundatie de balast                         35.00 cm 
Strat de forma               15.00 cm 
Structura sistem rutier trotuare 
Pavaj autoblocant                6.00 cm                      
Strat de nisip                                                                         3.00 cm               
Beton de ciment   C8/10                                                     10.00 cm 
Fundatie de balast              25.00 cm 
 
Bordura 20 x 25 pe fundatie de beton C8/10      283.50 m 
Rigola carosabila L=65 cm          80.00 m 
 

                                                                    
5) Capacități valorice      LEI (fără TVA)                 

Cost unitar  (lei/mp)        183.48 
 
 

 Menționez că investiția "Bucla intoarcere statie de autobuz-Sat Teghes, Comuna 
Domnesti, Judetul Ilfov" este prevăzută în lista de investiții la poziția 3B Lucrări noi, valoare 
estimată de 318.445 lei fără TVA, procedura de achiziție fiind achizitie directa, conform art. 7 alin. 
(5) din Legea nr. 98/2016, si art.43  din HG 395/2016, finanțarea va fi asigurată din Bugetul local 
aferent anului 2017-2018. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 Conform prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația 
publică locală Serviciul achiziții publice-investiții, gestionare fonduri europene, drumuri utilități 
publice și administrativ, a analizat și a elaborat prezentul raport de specialitate. 
 
 Față de cele arătate mai sus, rog Primarul Comunei Domnești să supună dezbaterii 
Consiliului Local prezentul Proiect de Hotărâre. 
  

 
 

Șef Serviciu Achiziții Publice - Investiții, 
Gestionare fonduri europene, Drumuri utilitati publice si Administrativ 

 

                                                                   Babă Violeta 
 


