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PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție                  
,, Extindere sistem de iluminat public pe străzile: Zori de Zi, Apusului, Călugăreni,      

Câmpul cu Flori, Fortului, Spicului, Bucegi și Romancierilor’’ 
 
 

Consiliul Local al Comunei Domnești județul Ilfov 
 
  
Având în vedere : 

• raportul de specialitate al Serviciului  Achiziții Publice - Investiții, Administrarea 
Domeniului Public și Privat, Mediu, Drumuri, Utilități publice, Situații de Urgență, 
Administrativ, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiție ,, Extindere sistem de iluminat public pe străzile: Zori de Zi, Apusului, 
Călugăreni, Câmpul cu Flori, Fortului, Spicului, Bucegi și Romancierilor ’’ 

• raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
Comunei Domnești; 

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

• prevederile H.G.R. 28/2008 privind 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; 

• prevederile art.36, alin. (2), lit. b), alin. (1), lit. (c) și art. 126 din Legea 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 
Legea  administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 
                                                          HOTĂRĂȘTE: 
 
   Art.1 Se aprobă  indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  „Extindere 
sistem de iluminat public pe străzile: Zori de Zi, Apusului, Călugăreni,      Câmpul cu Flori, 
Fortului, Spicului, Bucegi și Romancierilor ’’. 



 

 

  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. 
 
 
 

Ini ţiator, 
Primar 

Ghiță Ioan-Adrian 
 
 

 
 
 
 

Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                 /Secretar   

                                                                                                                Cojocaru Bogdan-Marius 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiție ,, Extindere sistem de iluminat public pe străzile: Zori de Zi, 

Apusului, Călugăreni, Câmpul cu Flori, Fortului, Spicului, Bucegi și Romancierilor ’’ 
 
 
 
                  Prin expunerea de motive, Primarul Comunei Domnești propune, în conformitate cu 
prevederile art.45, alin 6) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, inițierea unui proiect de hotărâre cu privire la obiectivul de investiție ,, 
Extindere sistem de iluminat public pe străzile: Zori de Zi, Apusului, Călugăreni, Câmpul cu Flori, 
Fortului, Spicului, Bucegi și Romancierilor ’’                
                 Conform art. 44 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică 
locală Serviciul achiziții publice-investiții, administrarea domeniul public și privat, mediu, 
drumuri, utilități publice, situații de urgență și administrativ, a analizat și a elaborat prezentul raport 
de specialitate. 
                Prin realizarea acestei investiții se dezvoltă rețeaua de iluminat public în zonele de 
interes public. Iluminatul public, corespunzător realizat are efecte benefice atât în ceea ce privește 
siguranța și securitatea cetățenilor localității, cât și sub aspect economic. Siguranța cetățenilor 
implică reducerea numărului de accidente de circulație pe timpul nopții, acest lucru fiind 
demonstrat de specialiști de-a lungul timpului. 
            Având în vedere că lucrările de construcții și reparații de interes public, finanțate din 
bugetele comunelor, se execută numai pe baza unor documentații tehnico-economice aprobate de 
Consiliul Local, Primăria Comunei Domnești a elaborat prin SC Total Strada SRL  documentația 
tehnico-economică conform prevederilor HG 28/2008. 
 
           Soluția tehnică stabilită în cadrul Studiului de fezabilitate este descrisă mai jos: 
           Iluminatul străzilor, se va realiza prin montarea în fundație de beton a 69 de stâlpi de beton 
cu înălțimea de 8 m, distanțele dintre stâlpi variind între 30m – 40m, echipați cu corpuri de iluminat 
cu LED, cu putere de 40 W . Stâlpii se vor monta pe același aliniament cu cei existenți, pe domeniul 
public.  
           În zonele unde nu există deloc iluminat public se va monta un punct de aprindere nou cu 
energie electrică  a stâlpilor de  iluminat, se va face dintr-un punct de aprindere iluminat public, 
proiectat, care se va amplasa în apropierea obiectivului. 
        Conform Devizului General întocmit în cadrul Studiului de fezabilitate, valoarea totală 
estimată a lucrărilor pentru realizarea extinderii de rețele electrice de interes public este 
următoarea: 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
          Instalațiile ce se vor realiza conform Studiului de fezabilitate și Expertizei tehnice, acestea 
sunt amplasate în totalitate pe domeniul public al localității Domnești, județul Ilfov. 
        Menționez ca investiția mai sus menționată, va fi inclusă în lista de investiții aferentă 
bugetului anului 2017, cu valoarea estimată totală de 784,550  lei fără TVA, procedura de achiziție 
publică va fi  prin procedură simplificată  conform art.113 din Legea 98/2016 privind achizițiile 
publice, modalitatea de desfașurare online. 
 
         Față de cele arătate mai sus, rog Primarul Comunei Domnești să supună spre dezbatere și 
aprobarea Consiliului Local prezentul Proiect de Hotărâre. 
 
 
 

 
Șef Serviciu Achiziții Publice - Investiții, 

Administrarea Domeniului Public și Privat, 
Mediu, Drumuri, Utilit ăți Publice, Situații de Urgență, 

Administrativ, 
                                                                 Babă Violeta 

 
 
 
 
                                        
 

                                Mii lei (cu TVA)           Mii euro(cu TVA) 

Valoarea totala a investiției: 
 
Din care construcții montaj: 

828,91               183,52 

784,55               173,70 
 

Durata de realizare a investiției: 30 de zile lucrătoare 


