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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentatiei tehnice si a devizului general necesare realizarii 

obiectivului de investiții: ,,Amenajare statii de autobuz pe DC 125,  
Comuna Domnești, Județul Ilfov’’ 

 
             Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în ședință de lucru 
 
Având în vedere : 

• expunerea de motive a Primarului Comunei Domnești; 
• raportul de specialitate al Compartimentului Achiziții Publice – Investiții privind aprobarea 

documentatiei tehnice si a devizului general  pentru cheltuielile de capital necesare 
realizarii obiectivului de investiții: ,,Amenajare statii de autobuz pe DC 125, 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 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 nr. 215/2001 
privind administrația publică locală, 

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

HOTĂRĂȘTE: 
 
       Art.1 Se aprobă documentatia tehnica si devizul general pentru cheltuielile de capital necesare 
realizarii obiectivului de investitii: ,,Amenajare statii de autobuz pe DC 125, Comuna 
Domnești, Județul Ilfov’’,  conform Anexei care face parte integrantă 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 UAT Comuna Domnești. 
 
 
                                                         Inițiator, 
                                                          Primar, 
                                                Ghiță Ioan Adrian                                                                                                         
                                                                                                         
                   Avizat 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, 

 
            Realizarea obiectivului de investiții:  ,,Amenajare statii de autobuz pe DC 125, Comuna 
Domnești, Județul Ilfov’’, va constitui o serie de avantaje, precum: 

- amenajarea statiilor de autobuz va conduce la desfasurarea traficului de calatori in conditii 
optime de siguranta si confort;  

- va oferii locuitorilor din zona posibilitatea unei deplasari sigure si rapide; 
- va crește volumul traficului de pasageri în condiții de protecție a mediului; 
- va asigura o infrastructură de transport echilibrată; 
- va asigura 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, raport 
de specialitate cu privire la aprobarea documentatiei tehnice si a devizului general  pentru 
cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investiții:  ,,Amenajare statii de autobuz 
pe DC 125, 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 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare, inițierea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentatiei tehnice si a devizului 
general  pentru cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investiții:  ,,Amenajare statii 
de autobuz pe DC 125, Comuna Domnești, Județul Ilfov’’ 
        Conform art. 44 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală 
Compartimentul Achiziții Publice-Investiții a analizat și a elaborat prezentul raport de specialitate. 
       Realizarea acestui obiectiv de  investiții vizeaza statiile de autobuz aflate de pe o parte si de alta a 
sectororului de drum cuprins intre intersectia cu drumul judetean DJ401A si intersectia cu strada Daciei 
(DC125 Domnesti -Teghes), amenajarea statiilor de autobuz va conduce la desfasurarea traficului de 
calatori in conditii optime de siguranta si confort. 
         Tinand cont de prevederile Legii 10/1995- Legea privind calitatea in constructii, cu respectarea 
Regulamentului privind stabilirea categoriei  de importanta a constructiilor – Metodologie  de stabilire 
a categoriei de importanta a constructiilor  aprobat cu Ord. MLPAT nr.31/N/1995 si a H.G. 766/1997, 
categoria la care se incadreaza lucrarea  este ,,C” – lucrari de importanta normala. 
        Drumul comunal DC125 Domnesti-Teghes asigura atat accesul locuitorilor catre sediile 
institutiilor de interes public din comuna cat si accesul in zonele locuite, a masinilor de interventii ale 
salvarii, politiei, pompierilor si salubritate. 
        Lucrarile de amenajare a statiilor de autobuz nu afecteaza retelele de utilitati din zona, drept 
urmare nu a fost cazul sa se prevada lucrari de devieri si protejari ale acestora, statiile ce vor beneficia 
de lucrari ocupa terenuri ce fac parte din domeniul public. 
        Zonele adiacente stg/dr. drumului comunal DC125 Domnesti-teghes, pe care sunt amplasate  18 
bucati statii de autobuz care fac obiectul raportului de specialitate, se gasesc pe raza satelor Domnesti 
si Teghes, se invecineaza cu proprietati particulare si se gasesc in intravilanul comunei, statiile de 
autobuz existente nu se afla intr-o stare tehnica corespunzatoare, acestea nu asigura autobuzelor si 
microbuzelor spatiul necesar pentru garare in vederea imbarcarii/debarcarii calatorilor, platformele de 
garare fiind necorespunzatoare, de asemenea spatiile de asteptare pentru calatori aferente statiilor de 
autobuz nu asigura acestora conditii de siguranta si confort. 
 

       Conform Devizului General  valoarea totală estimată a lucrărilor pentru realizarea obiectivului 
investiții:  ,,Amenajare statii de autobuz pe DC 125, Comuna Domnești, Județul Ilfov’’,  este 
urmatoarea:  
    Lei fara TVA      Lei cu TVA 
 
        Valoare totala a investitiei:    341.835,03                                   405.228,07 
 Din care C+M:    292.665,58                                   348.272,04 
  
       Menționez că investiția se va finanta din bugetul local aferent anului 2018-1019, si se regaseste in 
Lista de Investitii – Lucrari Noi, pozitia 3 B, valoarea estimată a investiției este 341.835,03 lei fara 
TVA, 405.228,07 lei inclusiv TVA de 19%, conform art. 43 alin.  1 din H.G. nr. 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, modalitatea de 
atribuire este ,,cumpărare directă -online”. 
         Faţă de cele aratate mai sus rog Primarul comunei Domnesti sa supună  spre  dezbatere şi aprobare 
Consiliului Local prezentul Proiect de Hotarâre.   
 
 

Comp. Achiziții Publice - Investiții, 
Insp. Ciucu Violeta Florentina 


