
R O M Â N I A                                                               

JUDEŢUL  ILFOV   

CONSILIUL LOCAL ȘTEFĂNEȘTII DE JOS 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 31 / 22.04.2020 

  

Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții 

 “Reparații, compartimentare și dotare a imobilului situat în Șos. Ștefănești nr. 131, comuna 

Ștefăneștii de Jos, comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov“  
 

Având in vedere expunerea de motive a viceprimarului comunei, precum și a responsabilului de 

resort; 

În conformitate cu conținutul Documentației de avizare a lucrărilor de investiții pentru obiectivul 

“Reparații, compartimentare și dotare a imobilului situat în șos Ștefănești nr. 131, comuna Ștefăneștii de 

Jos, comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov”; 

Având în vedere prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 

publice, 

În temeiul art. 129 și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico – economică – faza Documentației de avizare a lucrărilor 

de investiții pentru obiectivul “Reparații, compartimentare și dotare a imobilului situat în Șos. Ștefănești 

nr. 131, comuna Ștefăneștii de Jos, comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov”, întocmită de către ADGA 

TEHNOCONSTRUCT SRL, conform devizului general anexat care face parte integranta din proiect. 

 

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul “Reparații, compartimentare și 

dotare a imobilului situat în Șos Ștefănești nr. 131, comuna Ștefăneștii de Jos, comuna Ștefăneștii de Jos, 

județul Ilfov”, conform documentației menționate la art. 1, după cum urmează: 

 

   I    507.765 lei (fără TVA) 

C+M 416.035 lei (fără TVA 

 

   I    604.240 lei (cu TVA) 

C+M 495.081 lei (cu TVA 

 

Art.3. Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, prin 

compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu de lucru. 

 

Art.4. Secretarul general al comunei va aduce la cunoștința publică prezenta hotărâre. 

 

 

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                              SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

                                                                          GAFTON Corina Andreea  

 

 

 

Consilieri prezenti: __11_ la ședința ordinară din 22.04.2020 

Cu un număr de __11__ voturi “pentru” din 13 consilieri în funcție 






