
ROMA.NIA 

JUDETUL ILFOV 
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Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii 
"IMPREJMUIRE TE.REN SI REALIZARE PLATFORMA. TEHNOLOGICA. 

-
' 

-

BETONATA DIN STRADA PROTECTIA PLANTELOR-COMUNA �TEFANE�TII DE 
JOS, JUD. ILFOV" 

Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei, precum si a responsabilului de resort; 
Avand in vedere Contractul nr .. 11529 din 09.06.2020 privind servicii de proiectare faza S.F. pentru 

obiectivul "lmprejmuire teren �i realizare platformii tehnologicii betonatii din strada Protecfia Plantelor" 
- comuna $tefiine�tii de Jos. Jud. flfov ";

In conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare �i continutul-cadru al 
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri 
publice, 

in baza dispozitiilor art. 129 alin. (I) �i alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

HOT ARA�TE: 

Art. 1. Se aproba documentatia tehnico - economica - Studiu de Fezabilitate (S.F.) pentru 
obiectivul de investitii: "imprejmuire teren �i realizare platforma tehnologica betonata din strada 
Protecfia Plante/or - comuna �tefane�tii de Jos, jud. llfov", intocmita de catre HYDROTECH 
ENGINEERING & CONSUL TING S.R.L., conform devizului general anexat care face pa1te integranta 
din proiect. 

Art.2: Se aproba indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul "Împrejmuire teren și 
realizare platformă betonată din strada Protecția Plantelor Comuna Ștefăneștii de Jos, Jud, Ilfov", 
conform documentatiei mentionate la mt. l, dupa cum urmeaza: 

I 536.959,101 lei (fara TV A) 
C+M 406.196,177 lei (fara TVA 

I 638.132,380 lei (cu TV A) 
C+M 483.373,451 lei (cu TVA 

Art.3: Primarul comunei va duce la indeplinire prevederi le prezentei hotarari, pnn 
compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu de lucru. 

Art.4: Secretarul general al comunei va aduce la cuno�tinta publica prezenta hotarare. 

INITIATOR, 
PRIMAR 



ROMÂNIA 
JUDETUL ILFOV 

' 
CONSILIUL LOCAL STEFĂNESTII DE JOS , ' 

HOTĂRÂREA NR. __ / ___ _ 
Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii 
"ÎMPREJMUIRE TEREN SI REALIZARE PLATFORMĂ TEHNOLOGICĂ 

BETONATĂ DIN STRADA PROTECŢIA PLANTELOR - COMUNA ŞTEF ĂNEŞTII DE 
JOS, JUD. ILFOV" 

A vând in vedere expunerea de motive a primarului comunei , precum si a responsabilului de resort; 
Având in vedere Contractul nr. 11529 din 09.06.2020 privind servicii de proiectare faza S.F. pentru 

obiectivul ''Împrejmuire teren şi realizare platformă tehnologică betonată din strada Protecţia Plantelor" 
- comuna Ştefăneştii de Jos, jud. Ilfov",· 

ln conformitate cu prevederile HG nr.907/20 16 privind etapele de elaborare ş i conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice, 

În baza dispoziţiilor att. 129 alin. (I) şi alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico - economică - Studiu de Fezabilitate (S.F.) pentru 
obiectivul de investitii: '·Împrejmuire teren şi reali=are pla(formă tehnologică betonată din strada 
Protecţia Plantelor - comuna Ştetăneştii de Jos, jud. Ilfov", întocmita de catre HYDROTECH 
ENGINEERING & CONSULTING S.R.L., conform devizului general anexat care face parte integranta 
din proiect. 

Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul "Împrejmuire teren ş i realizare 
platformă betonată din strada Protecţia Plantelor Comuna Ştetăneştii de Jos, Jud, Ilfov", conform 
documentaţiei menţionate Ia art. I, dupa cum urmeaza: 

I 536.959,101 lei (fara TV A) 
C+M 406.196,177 lei (fara TV A 

_I_ 638.132,380 lei (cu TVA) 
C+M 483.373,451 Iei (cu TVA 

Art.3: Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari , pnn 
compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu de lucru. 

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

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
SECRET AR GENERAL AL COMUNEI, 

GAFTON CORINA ANDREEA 

Consilieri prezenti: _ _ la şedinţa extraordinară din data de I 0.07.2020. 
C u un număr de __ voturi "pentru" din 12 consilieri în funcţie. 

Cu un număr de __ voturi "im potriva" din 12 consilieri în funcţie. 

Cu un număr de __ "abtincri" din 12 consilieri în funcţie. 



HG nr. 907/2016 Anexa nr. 1 

DEVIZ GENERAL 

privind cheltuielile realizarii obiectivului de investitie 

"IMPREJMUIRE TEREN SI REALIZARE PLATFORMA TEHNOLOGICA BETONATA" 

Comuna Stefanestii de Jos, jud. Ilfov 

Varianta I 
Valoarea (fără 

TVA 19% 
Valoarea (inclusiv 

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor TVA) TVA) 
lei lei lei 

1 2 3 4 5 
CAPITOLUL 1 

1.1. Obţinerea terenului O.OOO O.OOO O.OOO 

1.2. Amenajarea terenului O.OOO O.OOO O.OOO 

1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi O.OOO O.OOO O.OOO 
aducerea la starea iniţială 

1.4. 
Cheltuieli pentru re locarea/protecţia O.OOO O.OOO O.OOO 
utilitătilor 

TOT AL CAPITOLUL 1 O.OOO O.OOO O.OOO 
CAPITOLUL 2 

2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 

7,536.396 1,431.915 8,968.311 
necesare obiectivului 

TOTAL CAPITOLUL 2 7,536.396 1,431.915 8,968.311 
CAPITOLUL 3 

3.1. Studii 12,000.000 2,280.000 14,280.000 

3.1.1. Studii de teren 4,000.000 760.000 4,760.000 
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 8,000.000 1,520.000 9,520.000 
3.1.3. Alte studii specifice O.OOO O.OOO O.OOO 

3.2. 
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru 

5,000.000 950.000 5,950.000 
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 

3.3. Expertizare tehnica O.OOO O.OOO O.OOO 

3.4. Certificarea performantei energetice şi O.OOO O.OOO O.OOO 
auditul eneraetic al clădirilor 

3.5. Proiectare 29,387.053 5,583.540 34 ,970.593, 
3.5.1. Temă de proiectare O.OOO O.OOO O.OOO 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate O.OOO O.OOO O.OOO 

Studiu de fezabilitate/documentaţie de 
3.5.3. avizare a lucrărilor de intervenţi i şi deviz 15,000.000 2,850.000 17,850.000 

laeneral 

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea 
500.000 95.000 595.000 

obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului 1,262.459 239.867 1,502.327 
tehnic şi a detaliilor de execuţie 

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de executie 12,624.593 2,398.673 15,023.266 

3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie O.OOO O.OOO O.OOO 

3.7. Consultanţă O.OOO O.OOO O.OOO 

3.7.1 . Managementul de proiect pentru obiectivul 
O.OOO O.OOO O.OOO 

de investitii 



Valoarea (fără TVA 19% 
Valoarea (inclusiv 

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor TVA) TVA) 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

3.7.2, Auditul financiar O.OOO O.OOO O.OOO 

3.8. Asistentă tehtiică 8,767.477 1,665.821 10,433.297 

3.8.1. Asistentă tehnică din partea proiectantului 4,999.279 949.863 5,949.142 

3.8.1.1. loe oerioada de execuţie a lucrărilor 4,186.887 795.508 4,982.395 

pentru participarea proiectantului la fa:z:ele 

3.8.1.2. 
incluse în programul de control al lucrărilor 
de execuţie, avizat de către Inspectoratul de 

812.392 154.355 966.747 

Stat în Construcţii 

3.8.2. Dirigenţie de şantier 3,768.198 715.958 4 ,484.156 

TOT AL CAPITOLUL 3 55154.530 10 479.361 65 633.890 
CAPITOLUL 4 

4.1. Construcţii şi instalaţii 390,988.656 74,287.845 465,276.501 

4.2. Montaj utilaje tehnologice 5,540.000 1,052.600 6,592.600 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si 22,160.000 4,210.400 26,370.400 functionale cu montaj 

4.4. 
Utilaje fara montaj si echipamente de O.OOO O.OOO O.OOO 
transport 

4.5. Cot.ari O.OOO O.OOO O.OOO 

4.6. Active necorporale O.OOO O.OOO O.OOO 

TOTAL CAPITOLUL 4 418,688.656 79,550.845 496,239.501 

CAPITOLUL 5 

5.1. Organizare de şantier 3,836.025 728.845 4,564.870 

5.1.1. Lucrari de constructii 2,131.125 404.914 2,536.039 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 1,704.900 323.931 2,028.831 · 

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4,468.158 O.OOO 4,468.158 

5.2.1. comisioanele şi dobânzile aferente 
O.OOO O.OOO O.OOO creditului băncii finanţatoare 

cota aferentă I.S.C. pentru controlul 
5.2.2. calităţii lucrărilor de construcţii (0,5% 2,030.981 O.OOO 2,030.981 

din C+M) 

cota aferentă I.S.C. pentru controlul 
statului în amenajarea teritoriului, 

5.2.3. urbanism şi pentru 406.196 O.OOO 406.196 
autorizarea lucrărilor de construcţii (O, 1 % 

din C+M) 

cota aferentă Casei Sociale a 
6.2.4. Constructorilor. C.S.C. 2,030.981 O.OOO 2,030.981 

(0,5% din C+M) 

6.2.5. 
taxe pentru acorduri, avize conforme şi 

O.OOO O.OOO O.OOO 
autorizaţia de construire/ desfiinţare 



.. . 

Valoarea (fără 
TVA 19% 

Valoarea (inclusiv 
Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor TVA) TVA) 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 
46,437.958 8,823.212 55 ,261 .1 70 

(10% din cap, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4) 

5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 837.377 159.102 996.479 

TOTAL CAPITOLUL 5 55,579.519 9,711.159 65,290.677 

CAPITOLUL 6 
Cheltuieli pentru probe tehnoloa ice si teste şi predare la beneficiar 

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 

6.2. Probe tehnologice şi teste 

TOT AL CAPITOLUL 6 

TOTAL GENERAL 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 +2 + 4.1 + 4.2 +5.1 .1) 

BENEFICIAR, 

Primaria Comunei Stefanestii de Jos 

O.OOO O.OOO O.OOO 

O.OOO 0000 O.OOO 

O.OOO O.OOO O.OOO 

536,959.101 101,173.279 638,132.380 

406,196.177 77,177.274 483,373.451 

PROIECTANT GENERAL, 

Hydrotech Engineering & Consulting S.R.L. 

Sef proiect, 

o,. Ms. lng. W REA ,,-:;;;==:::::::,.._ 



Nr /35 . ../ ... _. "T}i"rj . 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Având în vedere Contractul nr. 11529 din 09.06.2020 privind servicii de proiectare faza S.F. 

pentru obiectivul "Împrejmuire teren şi realizare plaţformă tehnologică betonată din strada Protecţia 
Plantelor" - comuna Ştefăneştii de Jos, jud. I(fov" elaborat de HYDROTECH ENGINEERfNG & 
CONSULTING S.R.L şi faptul că suprafaţă totală a amplasamentului este de 2038,00 mp, 

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele 
de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice, actualizată; 

În cadrul proiectului , se propune împrejmuirea terenului , realizarea platformelor betonate, accesul 
pe amplasament precum si realizarea bazinelor ingropate pentru separator de hidrocarburi si colectarea 
apa menajera. 

Principalele lucrari sunt descrise mai jos: 
Porţile sunt compuse dintr-o poarta metalică glisantă cu dimensiunea de 5.40 x 2.30m care cuprinde şi o 

poartă metalică pietonală cu dimensiunea de 0.90 x 2.10m . Poarta metalică va fi automatizată. 
Gardul este realizat din elemente prefabricate din beton: 

• placă gard plină; 

• placă gard traforată; 
• stâlp gard. 

Viitoarea platformă tehnologică betonată cu o suprafaţă de 1554.2mp va avea imbracaminte din beton 
de ciment rutier BcR4.0 pe fundatie din balast. 

Bordurile prefabricate tesite si bordura curba vor fi din beton de ciment C30/37 si vor avea dimensiunile 
20x25x30cm pe fundatie din beton de ciment (16/20. 

Apele pluviale sunt captate si evacuate astfel: 

• de pe platforma tehnologică betonată din incinta apele pluviale vor fi conduse in punctele de minim 
din zona centrală spre rigola carosabilă acoperită, care mai departe va dirija apa pluvială spre 
separatorul de hidrocarburi; 

• de pe zonele ramase libere de constructie, in functie de tipul suprafetei apele pluviale, se vor infiltra 
in zona spatiilor verzi 

Evacuarea apei pluviale în separatorul de hidrocarburi, dupa filtrarea cu hidrocarburi apa fiind 
conventional curată se va deversa în terenul natural prin intermediul unor drenuri radiale, întrucât în zonă nu 
există canalizare publică. 

Structura rutiera pentru drumurile interioare si zonele de andocare: 
• 21 cm f:trat din bMon dQ cimQnt rutiQr BcR4,0 

• folie polietilena 

• 2 cm nisip de poza 

• 20 cm strat superior de fundţie din piatră spartă amestec optimal 

• 25 cm perna de balast 
Prin prezenta expunere de motive, solicit aprobarea indicatorilor tehnico-economici cuprinşi in Devizul 
General, pentru obiectivul de investiţi menţionat. 

Finanţarea lucrărilor pentru realizarea obiectivului menţionat este asigurată de la bugetul local de 
venituri şi cheltuieli. 

Faţă de cele prezentate, propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al comunei Ştefăneştii 
de Jos, proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

PRIMAR, 
STEFAN IONEL ROBERT 
' 
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AUTORIZAREA LUCRARlLOR DE CONSTRUCTII Primăria c9~unei ?'c J : 1 .: ,u 
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Potrivit Contractului de servicii nr. 11529 din 09.06.2020 privind servicii de proiectare faza S.F. 
pentru obiectivul "Împrejmuire teren şi realizare platformă tehnologică betonată din strada Protecţia 
Plantelor - comuna Ştefăneştii de Jos, jud. Ilfov " elaborat de HYDROTECH ENGINEERING & 
CONSULTING S.R.L. 

Având in vedere Hotararea de Guvern nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare 
şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice, actualizata; 

Amplasamentul are o suprafata totala de 2038,00 mp. 

În cadrul proiectului , se propune împrejmuirea terenului , realizarea platformelor betonate, 
accesul pe amplasament precum si realizarea bazinelor îngropate pentru separator de hidrocarburi si 
colectarea apa menajera. 

Principalele lucrari sunt descrise mai jos: 
Porţile sunt compuse dintr-o poarta metalică glisantă cu dimensiunea de 5.40 x 2.30m care cuprinde şi o 

poartă metalică pietonală cu dimensiunea de 0.90 x 2.10m. Poarta metalică va fi automatizată. 
Gardul este realizat din elemente prefabricate din beton: 

• placă gard plină; 
• placă gard traforată; 
• stâlp gard. 

Viitoarea platformă tehnologică betonată cu o suprafaţă de 1554.2mp va avea imbracaminte din beton 

de ciment rutier BcR4.0 pe fundatie din balast. 
Bordurile prefabricate tesite si bordura curba vor fi din beton de ciment (30/37 si vor avea dimensiunile 

20x25x30cm pe fundatie din beton de ciment C16/20. 
Apele pluviale sunt captate si evacuate astfel : 

• de pe platforma tehnologică betonată din incinta apele pluviale vor fi conduse in punctele de minim 
din zona centrală spre rigola carosabilă acoperită, care mai departe va dirija apa pluvială spre 
separatorul de hidrocarburi; 

• de pe zonele ramase libere de constructie, in functie de tipul suprafetei apele pluviale, se vor infiltra 
in zona spatiilor verzi 

Evacuarea apei pluviale în separatorul de hidrocarburi, dupa filtrarea cu hidrocarburi apa fiind 
conventional curată se va deversa în terenul natural prin intermediul unor drenuri radiale, întrucât în zonă nu 
există canalizare publică. 

Structura rutiera pentru drumurile interioare si zonele de andocare: 

• 21 cm strat din beton de ciment rutier BcR4,0 
- ,Fc, li E> p co l; e, t;I E> ..-. ao 

• 2 cm nisip de poza 
• 20 cm strat superior de fundţie din piatră spartă amestec optimal 
• 25 cm perna de balast 

Realizarea obiectivelor din prezentul studiu de fezabilitate va avea o influenţă pozitivă asupra stării 
de sănătate a populaţiei , asupra creşterii gradului de confort al populaţiei , îmbunătăţirea calităţii s1 
protectiei mediului. 

Devizul General a fost elaborat de HYDROTECH ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. 
Tinand cont de cele prezentate, se propune Adoptarea Proiectului de Hotarare pentru 

aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii "Împrejmuire teren şi 
realizare platformă tehnologică betonată din strada Protecţia Plantelor - comuna Ştefăneştii de Jos, 
jud. Ilfov". 

REFERENT DE S INGINER CA~DSTRU 

MARIN 10 ~ \ 

\ 




