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HOTĂRÂREA Nr. 54 
din 29 august 2014 

 
pentru  aprobarea  proiectului de lucrări propus de S.C. STRABAG S.R.L. privind 

reabilitarea străzii Gării din comuna Domnești jud. Ilfov 
 

Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în sedinţă ordinară 
 

Având în vedere: 
•  proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Domnești; 
• expunerea de motive a dlui Boşcu Ninel Constantin - primarul comunei Domneşti, 

judetul Ilfov; 
• HCL nr. 49/14.08.2014; 
• acordul de reabilitare drumuri nr. 5091/23.04.2013 încheiat între Consiliul Local 

al Comunei Domnești și SC STRABAG SRL; 
• expertiza tehnica nr. 313/27.08.2014; 
• proiectul de lucrări nr. 69/2014, propus de SC STRABAG SRL privitor la 

reabilitarea străzii Gării din Comuna Domnești; 
• raportul de specialitate al Compartimentului Mediu, Drumuri, Utilități Publice, 

Situații de Urgență și Administrativ;  
• avizul favorabil al Comisiilor de specialitate; 
• Prevederile art.28 pct. 4) din  Legea nr. 85/2003 Legea Minelor cu modificările și 

completările ulterioare, 
 

În temeiul dispozitiilor art. 36 alin. 2 lit. c), alin. 5 lit. c), şi  ale art. 45 alin. 2 lit. e) 
din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Aprobarea proiectului de lucrări propus de SC STRABAG SRL privind 
reabilitarea străzii Gării din comuna Domnesti jud. Ilfov. 
  
Art.2. Proiectul de lucrări se va realiza ținând cont de următoarele condiții: 

- Toate cheltuielile ocazionate de reabilitarea străzii Gării din Comuna 
Domnești vor fi suportate de SC STRABAG SRL; 



-  Termenul de execuție  a lucrărilor va fi de 1(una) lună de la data emiterii 
ordinului de începere a lucrărilor; 

- Execuția lucrărilor se va face ținand cont de nivelul de trafic de pe strada 
respectivă, permițând accesul riveranilor; 

- SC STRABAG SRL va permite asistarea lucrărilor de către un diriginte de 
șantier desemnat de Autoritatea  publică locală; 

- SC STRABAG SRL se  obligă să depună documentația în vederea eliberării 
tuturor aprobărilor, avizelor, autorizațiilor sau înregistrarilor necesare cu privire la 
proiectul și execuția lucrărilor. 

- SC STRABAG SRL va menține un contact strâns cu autoritatea publică 
implicată în procesul de autorizare a lucrărilor de construcție și de recepție, în vederea 
obținerii autorizațiilor necesare într-un termen cât mai scurt posibil; 

- SC STRABAG SRL va  permite în orice moment  să verifice stadiul și 
modul de execuție a lucrărilor, precum și dacă se respectă proiectul de lucrări aprobat,  
atât reprezentanților Autorității publice locale, cât și  personalului de specialitate 
desemnat; 

- Lucrarea de reabilitare se consideră executată la momentul încheierii 
Procesului verbal de recepție. 

Art.3. Procesul verbal de recepție însoțit de situația finală reprezentand cheltuielile totale 
ocazionate de reabilitarea străzii Găii din Comuna Domnești,  va fi semnat de comisia de 
recepție compusă din reprezentanții Autorității publice locale, dirigintele de șantier și 
reprezentanții SC STRABAG SRL. 

Art.4. Primarul comunei Domneşti județul Ilfov, va urmări ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

          
 
        Preşedinte de şedinţă, 
                    Luca Ion                                        
 
                                          

  Contrasemnează, 
Secretar                                                                                                                     

Zanfir Maria 
 

Nr. 54 
Adoptată în şedinţa ordinară din 29.08.2014                                                             
Cu un nr de ...15....voturi 
Din nr. total de ...15...consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu 15 consilieri    


