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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea actualizarii Studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico – economici 
si a Devizului General pentru cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de 

investiții: ,,Construire teren minifotbal” 
 

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

• Expunerea de motive a Primarului Comunei Domnești; 
• Raportul Comp. Achiziții Publice și Investiții din aparatul de specialitate al primarului; 
• Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești; 
• Adresa SC ARCHITECTURE DOMUS DESIGN SRL, inregistrata la Registratura Generala a 

UATC Domnești sub nr. 14307/24.08.2018; 
• HCL Domnești nr. 16/23.02.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico 

– economici si a devizului general pentru cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de 
investitii: ,,Construire teren minifotbal”. 
 

În conformitate cu prevederile: 
 

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

• art. 7 alin. (6) din HG nr. 907/2016 - ,,În situaţia în care, după aprobarea indicatorilor tehnico - 
economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maximale şi/sau 
modificarea în minus a valorilor minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobaţi ori 
depăşirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a 
documentaţiei tehnico-economice aprobate şi reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, 
cu excepţia situaţiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările şi 
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 privind 
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

    Art.1  Se aprobă actualizarea Studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico – economici si a Devizului 
General pentru cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investiții: ,,Construire teren 
minifotbal”, conform Anexelor nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 

   Art.2  Începând cu data adoptării prezentei, HCL Domnești nr. 16/23.02.2018, se modifică corespunzător. 
 

   Art.3 Primarul Comunei Domneşti, va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri prin 
compartimentele de specialitate.  
 

   Art.4 Comunicarea și aducerea la cunoștință publică, se vor face conform competențelor, prin grija 
Secretarului UAT Comuna Domnești. 
 

Inițiator, 
Primar 

Ghiță Ioan Adrian 
 
                                                                                                                                      Vizat de legalitate, 
                                                                                                                                             /Secretar 
                                                                                                                              Cojocaru Bogdan Marius    
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizarii Studiului de fezabilitate, 
indicatorilor tehnico – economici si a Devizului General pentru cheltuielile de 

capital necesare realizarii obiectivului de investiții: ,,Construire teren minifotbal” 
 

 
 Având în vedere :  

• raportul de specialitate al Comp. Achiziții Publice – Investiții privind aprobarea actualizarii 
Studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico – economici si a devizului general pentru 
cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investiții: ,,Construire teren 
minifotbal”; 

• 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; 

• prevederile HCL nr. 16/23.02.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate,  
indicatorilor tehnico – economici si a devizului general pentru cheltuielile de capital 
necesare realizarii obiectivului de investitii: ,,Construire teren minifotbal”; 

• prevederile art. 7 alin. (6) din H.G. nr. 907/2016 - ,,În situaţia în care, după aprobarea 
indicatorilor tehnico - economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a 
valorilor maximale şi/sau modificarea în minus a valorilor minimale ale indicatorilor 
tehnico-economici aprobaţi ori depăşirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare 
refacerea corespunzătoare a documentaţiei tehnico-economice aprobate şi reluarea 
procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepţia situaţiilor de actualizare a acestora 
prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare”; 

• adresa înregistrată la UATC Domnești sub nr. 14307/24.08.2018 de la SC Architecture 
Domus Design S.R.L  in calitate de proiectant al obiectivului de investitii: ,,Construire 
teren minifotbal” prin care sunt inaintate listele de cantitati  din care rezulta necesitatea 
modificarii valorii investitiei, 
 

 Comparativ cu valorile aprobate, a rezultat o crestere a cheltuielilor investitiei  de la 277.260  
lei fara TVA la 440.570 lei fara TVA. 
 Tinand cont de cele de mai sus,  este necesara. aprobarea actualizarii Studiului de fezabilitate, 
indicatorilor tehnico – economici si a Devizului General pentru cheltuielile de capital necesare 
realizarii obiectivului de investiții: ,,Construire teren minifotbal”, drept pentru care propun spre 
dezbatere și aprobare Consiliului Local Domnești,  Proiectul de Hotărâre in forma prezentata. 
 
 
                        

INIȚIATOR, 
PRIMAR 

Ghiță Ioan Adrian 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
             La proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizarii Studiului de fezabilitate, indicatorilor 
tehnico – economici si a devizului general pentru cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de 
investiții: ,,Construire teren minifotbal” 
 
              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 actualizarii Studiului de fezabilitate, 
indicatorilor tehnico – economici si a devizului general pentru cheltuielile de capital necesare realizarii 
obiectivului de investiții: ,,Construire teren minifotbal”. 
 
            Conform art. 44 din Legea nr. 215/2001, republicată privind administrația publica locală, Comp. 
Achiziții Publice-Investiții, a analizat și a elaborat prezentul raport de specialitate. 
 
Având in vedere:  

• prevederile H.C.L nr. 16/23.02.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate,  indicatorilor 
tehnico – economici si a devizului general pentru cheltuielile de capital necesare realizarii 
obiectivului de investitii: ,,Construire teren minifotbal”; 

• prevederile art. 7 alin 6) din H.G. nr. 907/2016 - ,,În situaţia în care, după aprobarea indicatorilor 
tehnico - economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maximale 
şi/sau modificarea în minus a valorilor minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobaţi ori 
depăşirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a 
documentaţiei tehnico-economice aprobate şi reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, 
cu excepţia situaţiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare”; 

• adresa inregistrata sub nr. 14307/24.08.2018  de la S.C Architecture Domus Design S.R.L  in 
calitate de proiectant al obiectivului de investitii: ,,Construire teren minifotbal” prin care sunt 
inaintate listele de cantitati  din care rezulta necesitatea modificarii valorii investitiei. 

              
                  Comparativ cu valorile aprobate rezulta o crestere a cheltuielilor investitiei dupa cum urmeaza: 
 

Valoare totala investitie  
Lei inclusiv TVA 

C+M  
Lei inclusiv  TVA 

Valori aprobate prin  
H.C.L 

nr. 16/23.02.2018 

Valori actualizate  Valori aprobate prin  
H.C.L 

nr. 16/23.02.2018 

Valori actualizate 

329.927  517.056           277.260           440.570 

       Astfel, dupa actualizarea devizului general, valoarea investitiei creste de la 277.260  lei fara 
TVA la 440.570 lei fara TVA. 

 
         Față de cele arătate mai sus, rog Primarul Comunei Domnești să supună spre dezbatere și aprobare 
Consiliului Local, prezentul Proiect de Hotărâre. 
 
 
 

                                                              Comp. Achizitii Publice si Investitii, 
                                                                       Dicianu Natalia - Petruta 
 


