
ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL DOMNEŞTI 

Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 
                          Tel: 021.351.52.56 / Fax: 021.351.52.57 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea  documentației de avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții: 

,,Modernizare acces pietonal Aleea Sărutului, comuna Domnești, județul Ilfov’’ 
 

Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în ședință de lucru 
 

Având în vedere : 
• expunerea de motive a primarului comunei Domnesti; 
• raportul de specialitate al Compartimentului Achiziții Publice - Investiții, Administrarea 

domeniului public și privat, privind aprobarea documentației de avizare lucrări de 
intervenție pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare acces pietonal Aleea Sărutului, 
comuna Domnești, județul Ilfov’’; 

• 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 art. 9, alin. 4 din  H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-
cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice; 

• 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 privind  
administrația publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
     Art.1 - Se aprobă documentația de avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții: 
,,Modernizare acces pietonal Aleea Sărutului, comuna Domnești, județul Ilfov’’, conform 
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art.2 Primarul comunei Domnești prin aparatul de specialitate, va duce 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 

Ghiță Ioan Adrian 
 

 
                                                                                                              Vizat de legalitate, 
                                                                                                                      /Secretar, 
                                                                                                        Cojocaru Bogdan-Marius       
 



 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 
 
 Având în vedere: 
 

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

• prevederile H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 
din fonduri publice; 

• prevederile art. 36, alin. (2), lit. b), art. 63, alin. (1), lit. c) și art. 126 din Legea 215/2001 
privind administrația publică locală. 

  Implementarea proiectului are o serie de avantaje, precum: 
- va crește accesibilitatea, vor spori oportunitățile de afaceri și se vor îmbunătăți calitatea, 

eficiența și viteza serviciilor de transport;  
- va crește volumul traficului de marfă și pasageri în condiții de protecție a mediului; 
- se asigură o infrastructură de transport echilibrată, la standarde europene; 
- se asigură un aport deosebit la dezvoltarea  zonei și va conduce la sporirea siguranței 

circulației localnicilor; 
- îmbunătățirea semnificativă a condițiilor de trafic. 

 
      Ținând cont de cele menționate, solicit Compartimentului Achiziții publice – Investiții, 
Administrarea domeniului public și privat, raport de specialitate cu privire la aprobarea 
documentației de avizare lucrări de intervenție a obiectivului de investiții: ,,Modernizare acces 
pietonal Aleea Sărutului, comuna Domnești, județul Ilfov’’  și de asemenea solicit aviz favorabil 
Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești pentru supunerea spre dezbatere 
și aprobare a proiectului de hotărâre în forma prezentată.  
 
 
 
                        

Ini țiator 
Primar, 

Ghiță Ioan-Adrian 
 
 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
          Prin expunerea de motive, Primarul Comunei Domnești propune, în conformitate cu 
prevederile art. 45, alin. 6  din Legea  nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările 
și completările ulterioare, inițierea unui proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea  documentației 
de avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții:  ,,Modernizare acces pietonal 
Aleea Sărutului, comuna Domnești, județul Ilfov’’ . 
 
           Conform art. 44 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală 
Compartimentul Achiziții Publice-Investiții, Administrarea domeniului public și privat, a analizat 
documentația de avizare lucrări de intervenție și a elaborat prezentul raport de specialitate. 
 
          Având în vedere prevederile Listei de investiții pentru anul 2017, Primăria Comunei 
Domnesti, in calitate de beneficiar a achiziționat servicii  de întocmire documentație de avizare 
lucrări de intervenție pentru obiectivul: ,,Modernizare acces pietonal Aleea Sărutului, comuna 
Domnești, județul Ilfov’’ , conform contract nr. 7240/10.05.2017 încheiat cu S.C. Global 
Engineering Consulting S.R.L. 
 
       Ținând cont de prevederile art. 9 alin. 4 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri publice, supunem spre aprobare  documentația de avizare lucrări de 
intervenție pentru obiectivul de investiții:  ,,Modernizare acces pietonal Aleea Sărutului, 
comuna Domnești, județul Ilfov’’ .  
 
     Conform Devizului General întocmit valoarea totală estimată a lucrărilor pentru realizarea 
obiectivului investiții:  ,,Modernizare acces pietonal Aleea Sărutului, comuna Domnești, 
județul Ilfov’’,  este urmatoarea:  
 

                                                                                            
Mii lei f ără TVA                                                                               Mii lei ( cu TVA ) 

   
Valoarea totala a investitiei :   77.328,43 91.783,18 

din care constructii montaj    68.253,10                81.221,18  
   

   Soluția tehnica recomandată  in cadrul documentației de avizare lucrări de intervenție  este 
descrisă mai jos. 
 

� Structură rutieră flexibilă: 
o 6 m pavele autoblocante prefabricate; 
o 3 cm strat de nisip; 
o 10 cm strat superior de fundație din balast stabilizat; 
o 10 cm strat inferior de fundație din ballast; 
o 10 cm strat de formă din material granular; 

� Caracteristici tehnice: 
o Lungime totală – 207,56 m 
o Suprafață parte carosabilă – 415,12 mp 
o Suprafață totală – 568,25 mp; 

 
 



� Profil transversal TIP: 
o parte carosabilă – 2,00 m; 
o încadrament cu bordură 10x15 cm pe ambele părții 

ale aleii pietonale; 
o spațiu verde variabil cuprins între borduri și limitele 

de proprietate; 
 
          Menționez că investiția se va finanta din Bugetul local aferent anului 2017 și se regăsește în 
Lista de Investiții – Lucrări noi, poziția 9 B, valoarea estimată a investiției este 70.608,50 lei, 
conform art. 43 din H.G. 395/2016 pentru aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice procedura de achiziție fiind achiziție directă. 
        Faţă de cele aratate mai sus rog Primarul comunei Domnesti sa supună  spre  dezbatere şi 
aprobare Consiliului Local prezentul Proiect de Hotarâre.   

 
 
 

 
Compartiment Achiziții Publice - Investiții, 
Administrarea domeniului public și privat, 

Sef serviciu Babă Violeta 
 
                                        
 
 
 


