
ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI DOMNEŞTI

Şo s. Al. I. Cuza nr. 25-27, jude ul Ilfovț
Tel/Fax: 021.351.52.56/021.351.52.57

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventi, a devizului general si a

indicatorilor tehnico-economici pentru cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de
investi ii:ț  ,,Modernizare sistem rutier Strada Bujorului (tronson Str. Crengutei – Str.

Fortului) si Str. Crengutei (425 m incepand de la intersectia cu Str. Bujorului), Comuna
Domne ti, Jude ul Ilfov’’ș ț

                      Consiliul Local al Comunei Domne ti întrunit în edin ă ordinară de lucruș ș ț
Având în vedere :

 Referatul de aprobare a Primarului Comunei Domnesti;
 raportul  de  specialitate  al  Compartimentului  Achizi ii  Publice  –  Investi ii  privindț ț

aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventi,  a devizului general si a
indicatorilor  tehnico-economici  pentru  cheltuielile  de  capital  necesare  realizarii
obiectivului de investi ii:ț  ,,Modernizare sistem rutier Strada Bujorului (tronson Str.
Crengutei – Str. Fortului) si Str. Crengutei (425 m incepand de la intersectia cu Str.
Bujorului), Comuna Domne ti, Jude ul Ilfov’’;ș ț

 raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei
Domne ti;ș

 prevederile  art.  44  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finan ele  publice  locale,  cuț
modificările i completările ulterioare;ș

 prevederile  H.G.  907/2016  privind  etapele  de  elaborare  i  con inutul-cadru  alș ț
documenta iilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investi iiț ț
finan ate din fonduri publiceț ;

 prevederile art. 129, alin. (2), lit. b), alin (1) i alin. (4) lit d) din ORDONANŢĂ DEș
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

 
  În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1)  din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3
iulie 2019 privind Codul administrativ;

                                                          HOTĂRĂ TE:Ș

        Art. 1 - Se aprobă Documentatia de avizare a lucrarilor de interventi, devizul general si
indicatorii tehnico – economici pentru cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de
investitii: ,,Modernizare  sistem  rutier  Strada  Bujorului  (tronson  Str.  Crengutei  –  Str.
Fortului) si Str. Crengutei (425 m incepand de la intersectia cu Str. Bujorului), Comuna
Domne ti, Jude ul Ilfov”ș ț  conform Anexelor nr. 1 – nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
      Art. 2 -  Primarul comunei Domne ti prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinireș
prevederile prezentei hotărâri.
      Art. 3 – Comunicarea i aducerea la cuno tin ă publică se vor face conform competen elorș ș ț ț
prin grija secretarului Primăriei Comunei Domne ti.ș

                                                         Ini iator,ț
                                                          Primar,
                                                Ghi ă Ioan - Adrianț
                             
                  Avizat de legalitate,
                                                                                                       /Secretar general comuna,
                                                                                                        Cojocaru Bogdan-Marius



Referat de aprobare

 Având în vedere:
 Raportul  de  specialitate  al  Compartimentului  Achizitii  Publice  si  Investitii  privind

aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventi,  a devizului general si a
indicatorilor  tehnico-economici pentru  cheltuielile  de  capital  necesare  realizarii
obiectivului  de  investi ii:  ,,Modernizare  sistem  rutier  Strada  Bujorului  (tronson  Str.ț
Crengutei  –  Str.  Fortului)  si  Str.  Crengutei  (425 m incepand de la  intersectia  cu Str.
Bujorului), Comuna Domne ti, Jude ul Ilfov’’;ș ț

 prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finan ele publice locale, cu modificărileț
i completările ulterioare.ș

 prevederile  H.G.  907/2016  privind  etapele  de  elaborare  i  con inutul-cadru  alș ț
documenta iilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investi iiț ț
finan ate din fonduri publiceț ;

 prevederile art. 129, alin. (2), lit. b), alin (1) i alin. (4) lit d) din ORDONANŢĂ DEș
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

     Realizarea modernizarii sistemului rutier pe str Bujorului si Crengutei, va constitui o serie de
avantaje, precum:

- va cre te accesibilitatea i se vor îmbunătă i calitatea, eficien a i viteza serviciilor deș ș ț ț ș
transport; 

- va cre te volumul traficului de pasageri în condi ii de protec ie a mediuluiș ț ț ;
- se asigură o infrastructură de transport echilibrată, la standarde europene;
- se asigură un aport deosebit la dezvoltarea  zonei i  va conduce la sporirea siguran eiș ț

circula iei localnicilor;ț
- posibilitatea de decongestionare a traficului de pe alte artere de legătură;
- îmbunătă irea semnificativă a condi iilor de trafic.ț ț

      inând cont de cele men ionate solicit Compartimentului Achizi ii publice – Investi ii, rȚ ț ț ț aport
de specialitate cu privire la  aprobarea Documentatiei  de avizare a lucrarilor de interventi,  a
devizului  general  si  a  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  cheltuielile  de  capital  necesare
realizarii  obiectivului  de investi ii:ț  ,,Modernizare  sistem rutier Strada Bujorului  (tronson Str.
Crengutei – Str. Fortului) si Str. Crengutei (425 m incepand de la intersectia cu Str. Bujorului),
Comuna Domne ti, Jude ul Ilfov’’ ș ț i de asemenea solicit ș aviz favorabil Comisiilor de specialitate
din cadrul Consiliului Local Domne ti pentru supunerea spre dezbatere i aprobare a proiectuluiș ș
de hotărâre în forma prezentată. 

                       
Ini iator,ț
Primar,

Ghi ă Ioan-Adrianț


