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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a  
Devizului general pentru cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de 
investitii: „Consolidare, extindere, recompartimentari interioare si refacere 
imprejmuire Gradinita nr. 1, Sat Teghes, Comuna Domnești, Județ Ilfov” 

 
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă de lucru 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a Primarului Comunei Domnesti; 
• Raportul Compartimentului Achiziţii publice – Investiţii din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului; 
• Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti; 
• Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• Prevederile  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; 

• 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 si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1   Se aprobă Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii si Devizul 
General pentru cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii: 
„Consolidare, extindere, recompartimentari interioare si refacere imprejmuire 
Gradinita nr. 1, Sat Teghes, Comuna Domnești, Județ Ilfov”,  conform Anexei 1-2, care 
fac parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2  Primarul Comunei Domneşti 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. 
 
 

 
Ini ţiator, 
Primar 

Ghiță Ioan Adrian 
 
                                    

                                                                                                                                   
                                                                                                          Vizat pentru legalitate, 
                                                                                                  /Secretarul Comunei Domnești 
                                                                                                         Cojocaru Bogdan Marius 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii 
si a  Devizului general pentru cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de 

investitii: „Consolidare, extindere, recompartimentari interioare si refacere imprejmuire 
Gradinita nr. 1, Sat Teghes, Comuna Domnești, Județ Ilfov” 

 
 

 

 
Având în vedere: 

- prevederile art. 44 din Legea nr. 215/2001, republicată privind administrația publică 
locală; 

- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
- prevederile 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; 

- prevederile art. 36 alin. (4) lit. d) și art. 126 din Legea nr. 215/2001, republicată 
privind administrația publică locală, 

 

se impune aparobarea Studiului de fezabilitate si a Devizului general pentru cheltuielile de 
capital necesare realizarii obiectivului de investitii: Consolidare, extindere, 
recompartimentari interioare si refacere imprejmuir e Gradinita nr. 1, Sat Teghes,   
Comuna Domnești, Județ Ilfov”.  

 Prin consolidarea, extinderea, recompartimentarea cladirii Gradinitei nr. 1 Teghes, vor 
fi asigurate spatiile necesare pentru serviciile educationale si va contribui in mod substantial 
la imbunatatirea calitati educationale ale copiilor. 

  Realizarea proiectului are o serie de avantaje, precum: 
- imbunatatirea conditiilor din spatiile de educatie prescolara existente; 
- asigurarea spatiilor de educatie prescolara cu utilitatile si dotarile necesare; 
- sporirea si diversificarea spatiilor dedicate educatiei prescolare. 
 

Ținând cont de cele menționate, solicit Comp. Achiziții publice – Investiții, un raport 
de specialitate 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.  

 
 

 
PRIMAR, 

GHIȚĂ IOAN ADRIAN 
 
                               
 
 
 
 
 
 



                                    
 
                                                  RAPORT DE SPECIALITATE  
 
 
         Prin expunerea de motive Primarului Comunei Domnești, a inițiat Proiectul de Hotărâre  
cu privire la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a  Devizului 
general pentru cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii: 
„Consolidare, Extindere, Recompartimentari interioare si refacere imprejmuire 
Gradinita nr. 1, Sat Teghes, Comuna Domnești, Județ Ilfov”. 
         Conform art. 44 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administrația publică 
locală Compartimentul Achiziții publice – Investiții a analizat si a elaborat prezentul raport de 
specialitate. 
          Urmare Listei de Investitii aferenta anului 2018,  Primăria Comunei Domnesti, in 
calitate de beneficiar a achiziționat servicii  de întocmire Documentatie de avizare a lucrarilor 
de interventii pentru obiectivul: „Consolidare, extindere, recompartimentari interioare si 
refacere imprejmuire Gradinita nr. 1, Sat Teghes, Comuna Domnești, Județ Ilfov” , în 
baza contractului nr. 17125/05.10.2018  încheiat cu S.C. ARCHITECTURAL DESIGN AND 
DRAWING STUDIO S.R.L. 

În prezent clădirea în care funcționează grădinița se află într-o stare avansată de 
degradare, fiind absolut necesară reabilitarea, modernizarea și extinderea acesteia. 

Suprafața terenului este de 1344 mp. Suprafața construită a imobilului aflat pe teren în 
prezent este de 240mp în care funcționează în prezent 2 grupe de clasă cu program normal cu 
suprafețe care nu satisfac cerințele legale, un grup sanitar cu 3 cabine, cancelarie cu grup 
sanitar, cameră de depozitare, holuri de acces și magazie cu acces exterior. 
          Pentru funcționarea grădiniței în condiții optime cu un număr de max 2 grupe cu 
program prelungit (cca. 40 copii) și pentru asigurarea unei stări tehnice corespunzătoare și a 
unui climat optim desfășurării activităților educaționale conform normelor în vigoare 
         Conform Devizului General întocmit in cadrul Studiului de fezabilitate, valoarea totală 
estimată a lucrărilor pentru realizarea obiectivului investiții:  „Consolidare, Extindere, 
Recompartimentari interioare si refacere imprejmuire Gradinita nr. 1, Sat Teghes,   
Comuna Domnești, Județ Ilfov”,  este urmatoarea:  
 
                                                                                    Mii lei fara TVA              Mii lei cu TVA 
 
        Valoare totala a investitiei                                      1.494.940                        1.778.979 
                       Din care C+M:                                       1.052.949                       1.253.009  
         
          Menționez că investiția se va finanta din Bugetul local aferent anilor 2019-2020.  
Valoarea estimată a investiției este 1.221.580 lei fara TVA, conform art. 7 alin.  (2) din  Legea 
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, procedura de achiziție fiind procedură simplificată, 
modalitatea de desfasurare online. 

         Faţă de cele aratate mai sus, solicit dlui. Primar al Comunei Domnesti, sa supună  spre  
dezbatere şi aprobare Consiliului Local prezentul Proiect de Hotarâre.   

 
 
 

Compartiment Achiziții Publice - Investiții, 
Dicianu Natalia-Petruta 

                                                                                                                          


