
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
CONSILIUL LOCAL ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 

Primăria f~unei jte,ţan~ş~~,-;:-

Zi..f.!J .......... Luni.2f ... A~ 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr . .. /b.~3.!L..t.t I 
Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiţii 

"Lucrări de îmbunatăţire structură rutieră DE 247", comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov 

A vând in vedere expunerea de motive a primarului comunei , precum şi a responsabilului de resort; 
Având in vedere Contractul de servicii nr. 20656 din 24. I 0.20 I 9 privind servicii de proiectare faza 
D.A.L.I. pentru obiectivul "Lucrări de îmbunatăţire structură rutieră DE 247, comuna Stefanestii de Jos, 
jude tul flfov "; 

In conformitate cu prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 129 alin. (I) şi alin. (4) Iit. d) şi ale art. 196 alin. (1) Iit. a) din Ordonanţa 
de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂSTE: , 

Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico - economică-faza D.A.L.I. pentru obiectivul "Lucrări de 
îmbunatăţire structură rutieră DE 247, comuna Stefanestii de Jos, judeţul Ilfov", întocmită de către 
EXPERT DESIGN CONSULTING SRL, conform devizului general anexat care face parte integranta 
din proiect. 

Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul "Lucrări de îmbunatăţire 
structură rutieră DE 24 7, Comuna Stefanestii de Jos, Judetul flfov ", conform documentaţiei menţionate 
la art. I, după cum urmează: 

_I_ 2.346.089,68 lei (fara TVA) 
C+M 2.113.841,68 lei (fara TVA) 

_I_ 2.787.428,79 lei {cu TVA} 
C+M 2.515.471,60 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 cunoştinţa publică prezenta hotărâre. 

N Ionel Robert 

Vizat, 
Secretar general 

GAFTONCori 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
CONSILIUL LOCAL ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 

HOTĂRÂREA NR. I -----------
Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiţii 

"Lucrări de îmbunatăţire structură rutieră DE 247", comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov 

Având in vedere expunerea de motive a primarului comunei, precum şi a responsabilului de resort; 
Având in vedere Contractul de servicii nr. 20656 din 24.10.2019 privind servicii de proiectare faza 
O.A.LI. pentru obiectivul "Lucrări de îmbunatăţire structură rutieră DE 247. comuna Stefanestii de Jos, 
jude tul Ilfov"; 

ln conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

ln baza dispoziţiilor art. 129 alin. (I) şi alin. (4) lit. d) şi ale art. 196 alin. (I) lit. a) din Ordonanţa 
de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. I. Se aprobă documentaţia tehnico -economică - faza D.A.L.I. pentru obiectivul "Lucrări de 
îmbunatăţire structură rutieră DE 247, comuna Stefanestii de Jos, judeţul Ilfov", întocmită de către 
EXPERT DESIGN CONSULTING SRL, conform devizului general anexat care face parte integranta 
din proiect. 

Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul "Lucrări de îmbunatăţire 
structură rutieră DE 247, Comuna Ste.fanestii de Jos, Judetul I(fov ", conform documentaţiei menţionate 
la art. 1, după cum urmează: 

_I_ 2.346.089,68 Iei {fara TVA) 
C+M 2.113.841,68 lei (fara TVA) 

_I_ 2.787.428,79 lei {cu TVA) 
C+M 2.515.471,60 lei (cu TVA) 

Art.3: Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 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 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

GAFTON Corina Andreea 

Consilieri prezenţi:__ la şedinţa extraordinară clin data de 17.08.2020. 
Cu un număr de __ voturi "pentru" din 12 consilieri în funcţie. 
Cu un număr dc __ \'oturi "împotrivă" din 12 consilieri în funcţie. 
Cu un număr de "abţineri" din 12 consilieri în funcţie. 



S.C. EXPERT DESIGN CONSULTING S.R.L. 
LUCRARI DE IMBUNATATIRE STRUCTURA RUTIERA DE 247 

COMUNA STEFANESTII DE JOS, JUD. ILFOV 

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE 

Nr. 

crt 

1 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.6 
~ 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 ---

6.1 

6.2 

DEVIZ GENERAL 
SCENARIUL 1- RECOMANDAT 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 

2 

CAPITOLUL4 

Cheltuieli pentru investitia de baza 

Constructii si instalatii 

LUCRARI DE REPARATII 51 IMBUNATATIRE STRUCTURA RUTIERA DRUM DE 247 

Montajul utilajelor tehnologice 

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 

Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 

Active necorporale 

TOTALCAP.4 

CAPITOLULS 

Alte cheltuieli 

Organizare de santier. 1% 

5.1.1. Lucrări de construcţii 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizări i de şantier 

Comisioane, cote, taxe, costul creditului 

5.2.1 Comisioane si dobanzile aferente creditului banei finantatoare 

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul 

calitatii lucrarilor de constructii 

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 

amenajarea teritorilui, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize, conforme 

si autorizatia de construire/desfintare 

Cheltuieli diverse si neprevazute -3% 

Cheltuieli pentru informare si publicitate 

TOTALCAP.5 

CAPITOLUL6 

Valoare 

(fără TVA) 

Lei 

3 

2,097,065.16 

2,097,065.16 

0.00 

0.00 

0.00 

o.oo 
2,097,065.16 

20970.65 

16776.52 

4194.13 

23252.26 

o.oa 

2113 .84 

10569.21 

10569.21 

0.00 

66,345.63 

1,000.00 

111,568.54 

TVA Valoare (inclusiv 

(19%) TVA) 

Lei Lei 

s 7 

398,442.38 2,495,507.54 

398,442.38 2,495,507.54 

0.00 0.00 

o.oo 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

398,442.38 2,495,507.54 

3984.42 24955.08 

3187.54 19964.06 

796.88 4991.02 

0.00 23252.26 

o.oa 0.00 

o.oa 2113.84 

o.oa 10569.21 

0.00 10569.21 

0.00 0.00 

12,605.67 78,951.30 

190.00 1,190.00 

16,780.09 128,348.64 

Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar 

Pregătirea personalului de exploatare 

Probe tehnologice şi teste 

TOTALCAP.6 

TOTAL GENERAL 

din careC+M 

O.OOO O.OOO O.OOO 

O.OOO O.OOO O.OOO 

O.OOO O.OOO O.OOO 

2,346,089.68 441,339.11 2,787,428.79 

2,113,841.68 401,629.92 2,515,471.60 

lntocmit , 

S.C. EXPERT DESIGN CONSULTING S.R.L. 
lng. Razvan Cristian Rosu 



S.C. EXPERT DESIGN CONSULTING S.R.L. 
LUCRARI DE IMBUNATATIRE STRUCTURA RUTIERA DE 247 

COMUNA STEFANEST!I DE JOS, JUD. ILFOV 
DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENT!E 

Nr. 

crt 

1 

DEVIZ GENERAL 

SCENARIUL 1- RECOMANDAT 

Denumirea capitolelor si subcapitofelor de cheltuieli 

2 

CAPITOLULl 

Valoare 

(fără TVA) 

Lei 

3 

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 

1.1 Obtinerea terenului o.oo 
1.2 Amenajarea terenului o.oa 
1.3 Amenajari pentru protectia mediului sl aducerea terenului la starea initiala o.oa 
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor o.oa 

TOTALCAP.1 O.DO 

CAPITOLUL2 
~ 

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 

2.1 Alimentare cu energie electrica o.oa 
2.2 Alimentare cu gaze naturale o.oa 

TOTALCAP.2 o.oa 
CAPITOLUL3 

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

Studii 13,000.00 

3.1.1 Studii de teren 13,000.00 
3.1 

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului o.oa 
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 

3.2 
Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea 

5,000.00 de avize acorduri si autorizatii 

3.3 Expertiza tehnica 4,000.00 

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor o.oa 
Proiectare si engineering 83,000.00 

3.5.1 Tema de proiectare o.oa 
5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 

3.5.3 Documentatie tehnica pentru avizare 
38,000.00 

3.5 
a lucrarilor de interventie si deviz general - O.A.LI. 

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor/ a cord uri Io r /auto rizati ilor 0.00 

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 1,500.00 

3.5.6 Proiect Tehnic si Detalii de Executie 43,500.00 

3.5 Organizarea procedurilor de achizitie 1,000.00 

Consultanta - 1% O.DO 

3.7 3. 7.1 Managementul de proiect pentru obiectiul de investit ii o.oa 
3.7.2 Auditul financiar o.oa 
Asistenta tehnica - 1.5% 31,455.98 

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 12,582.39 

3.8.1.1 Asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrari!or 11,324.15 
3.8 

3.8.1.2 Asistenta tehnica pentru participarea proiectantului la fazele induse in progrmul 
1,258.24 de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 

3.8.2 Dirigentie de santier 18,873.59 

TOTALCAP.3 137,455.98 

TVA Valoare (inclusiv 

(19%) TVA) 

Lei Lei 

5 7 

0.00 O.DO 

o.oa o.oa 
o.oa O.DO 

o.oa o.oa 
o.oa O.DO 

o.oa O.DO 

0.00 o.oa 
o.oa O.DO 

2,470.00 15,470.00 

2,470.00 15,470.00 

o.oa o.oa 
o.oa o.oa 

950.00 5,950.00 

760.00 4,760.00 

0.00 0.00 

15,770.00 98,770.00 

0.00 0.00 

o.oa o.oa 

7,220.00 45,220.00 

o.oa 0.00 

285.00 1,785.00 

8,265.00 51,765.00 

190.00 1,190.00 

0.00 0.00 

0.00 o.oa 
0.00 0.00 

5,976.64 37,432.61 

2,390.65 14,973.05 

2,151.59 13,475.74 

239.07 1,497.30 

. 

3,585.98 22,459.57 

26,116.64 163,572.61 



EXPUNERE DE MOTIVE 

Primăria c~i f[iinesw '.12 ,.., .. J 

N~· x..lţ;l1w········n":;:'" ;. I 
Zi ... ...1-:J. ....... luna..Q_ ... An.~ 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiţii 
"Lucrări de îmbunatăţire structură rutieră DE 247", comuna Ştefăneştii de Jos, judetul Ilfov" 

Având în vedere Contractul de servicii nr. 11529 din 09.06.2020 privind servicii de proiectare 
faza D.A.L.1. pentru obiectivul "lucrări de îmbunatăţire structură rutieră DE 247" - comuna Ştefoneştii 
de Jos, jud. l!fov " elaborat de EXPERT DESIGN CONSUL TfNG S.R.L şi faptul că suprafaţă totală a 
amplasamentului este de 10.093,0 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, cu modificările şi completările ulterioare;; 

Necesitatea lucrarilor de imbunatatire (reparatii structura rutiera) propuse in prezenta expertiza 
tehnica, este in primul rand argumentata de starea tehnica actuala a străzii si de conditiile de circulatie 
actuale si de perspectiva. 

lmbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii de transport, sunt prioritati ale Planului National de 
Dezvoltare, care prezinta sectorul de transport regional ca fiind unul din sectoarele principale pentru 
dezvoltarea socio-economica a Romaniei. 

Prin lucrarile de imbunatatire (reparatii structura rutiera), traficul care va fi preluat de drumul de 
exploatare DE247 (traficul normal) va beneficia de conditii superioare de circulatie, conditii ·care se vor 
concretiza intr-o serie de avantaje sociale si economice, precum: 

~ imbunatatirea accesului localnicilor la proprietăţi; 

~ ameliorarea in conformitate cu standardele in vigoare a conditiilor de viata ale locuitorilor si ale 
activitatilor productive desfasurate in zona localitatilor si eliminarea starii de stres; 

~ lmbunatatirea accesibilitatii si mobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor, care va stimula o 
dezvoltare economica durabila; 

~ Mentinerea locurilor de munca pe perioada executiei lucrarilor; 

Lucra rile de imbunatatire (reparatii structura rutiera), vor avea impact deosebit de favorabil intrucat 
se vor realiza urmatoarele deziderate: 

~ realizarea unui confort sporit pentru participantii la trafic; 
~ sporirea sigurantei circulatiei; 

~ reducerea semnificativa a poluarii mediului prin reducerea noxelor si a zgomotului; 

~ conditiile de rulare corespunzatoare reduc uzura mijloacelor de transport si degradarea acestora. 
DE 247 este amplasat între strada Fagaras si se sfârşeşte in strada drumul de acces catre 

complexul rezidential Cosmopolis, având lungimea de cca. 1.610,0 m. 

Prin prezenta expunere de motive, solicit aprobarea indicatorilor tehnico-economici cuprinşi în 
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, 

ŞTEFAN I 



COMPARTIMENTUL URBANISM, CADASTRU, AMENAJAREA TERITORIULUI 
SI AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII 

RAPORT DE SPECIALITATE I 
Primăria c~IJ!1tpji ~tefânes:..i c. _ -;-

Nr .... /0.'..J.~~ J 

. Zi. ..... ..l1.. .. Lunl2.J? ... An.JJ<o 
Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiţii 

"Lucrări de îmbunatăţire structură rutieră DE 247", comuna Ştefăneştii de Jos, judetul Ilfov" 

Având in vedere Contractul de servicii nr. 20656 din 24.10.2019 privind servicii de 
proiectare faza D.A.L.I. pentru obiectivul pentru obiectivul "Lucrări de îmbunatăţire 
structură rutieră DE 247, comuna Stefanestii de Jos, judetul Ilfov"; 

A vând în vedere Hotărârea 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, cu modificările ş1 

completările ulterioare; 

Necesitatea lucrarilor de imbunatatire (reparatii structura rutiera) propuse m 
prezenta expertiza tehnica, este in primul rand argumentata de starea tehnica actuala a 
străzii si de conditiile de circulatie actuale si de perspectiva. 

Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii de transport, sunt prioritati ale Planului 
National de Dezvoltare, care prezinta sectorul de transport regional ca fiind unul din 
sectoarele principale pentru dezvoltarea socio-economica a Romaniei. 

Prin lucrarile de imbunatatire (reparatii structura rutiera), traficul care va fi preluat de 
drumul de exploatare DE247 (traficul normal) va beneficia de conditii superioare de 
circulatie, conditii care se vor concretiza intr-o serie de avantaje sociale si economice, 
precum: 

~ imbunatatirea accesului localnicilor la proprietăţi; 

~ ameliorarea in conformitate cu standardele in vigoare a conditiilor de viata ale 
locuitorilor si ale activitatilor productive desfasurate in zona localitatilor si 
eliminarea starii de stres; 

~ Imbunatatirea accesibilitatii si mobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor, care va 
stimula o dezvoltare economica durabila; 

~ Mentinerea locurilor de munca pe perioada executiei lucrarilor; 
Lucrarile de imbunatatire (reparatii structura rutiera), vor avea impact deosebit de 

favorabil intrucat se vor realiza mmatoarele deziderate: 

~ realizarea unui confort sporit pentru participantii la trafic; 

~ sporirea sigurantei circulatiei; 

~ reducerea semnificativa a poluarii mediului prin reducerea noxelor si a zgomotului; 

~ conditiile de rulare corespunzatoare reduc uzura mijloacelor de transport si 
degradarea acestora. 



DE 247 este amplasat între strada Fagaras si se sfârşeşte in strada drumul de acces 
catre complexul rezidential Cosmopolis, având lungimea de cca. 1.61 O,Om. 

Suprafata totala ocupata de lucrari este de 10.093,0mp. 
Profilul transversal 
Sa adoptat realizarea unui profil transversal corespunzator clasei tehnice cu urmatoarele 
elemente: 

• Platforma drum- min. 6.00m 
• Parte carosabilă - 5.50m ( cate o banda de circulatie pe sens de 2. 75m) 
• Panta transversală pe partea carosabilă: 2,5% (pantă în acoperiş sau convertita catre 

elementele de scurgere) 
• Acostamente stanga/dreapta - latime 0.25m 
• Santuri existente de pamant - reparatii locale, decolmatare si reprofilare 

Sistemul rutier 
• Decapare strat vegetal 
• Scarificare si compactare pat drum 
• Umpluturi locale pamant pentru reprofilare 
• Stabilizare structura drum cu enzime ecologice 

Devizul General a fost elaborat de EXPERT DESIGN CONSULTING S.R.L. 

Ţinând cont de cele prezentate, propunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului 
Local al comunei Ştefăneştii de Jos, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico - economici la obiectivul de investiţii "Lucrări de îmbunatăţire structură rutieră 
DE 247, comuna Stefanestii de Jos ,judetul Ilfov". 

INGINER CADASTRU 

MA!flt.#NUT 


