
ROMANIA
JIJDETUL ILFOV ‘rmaria comunei Ştełâ

CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS Nr i~.s”j
7i

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea actualizării valorii indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţie ,,Reparaţii carosabil, amenajare parcări ~i trotuare pe

strada Făgăra~, în comuna ~tetane~tii de Jos, judeţul Ilfov”

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei, precum si a!
responsabilului de resort,

In baza art. 129 aim. 4 lit. d) din OUG nr. 57/20 19 privind Codul
administrativ,

Conform prevederilor Legii nr. 227/2015, modificată ~i completată, privind
Codul fiscal,

In temeiul art. 139 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,

HOTĂRĂ~TE:

Art. 1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţie ,, Reparaţii carosabil, amenajare parcări ~i trotuare pe
strada Făgăra~, în comuna ~tefăne~tii de Jos, judeţul Ilfov”, conform Anexa, părţi
integrante Ia prezenta hotărâre, după cum urmează:

I 6.766.620.47 Iei (fara TVA)

C+M 6.645.087,44 Iei (fara WA)

Art. 2 Primarul comunei va duce Ia îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri, prin compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu de
lucru.

Art. 3 Secretarul general al comunei, va aduce la cuno~tinţă publică
prezenta hotărâre.

INIŢIATOR,
PR MAR

ŞTEFAN Robert

“ ‘4 VIZAT,

SECRETARGENER4L: C,U~r
GAFTON Corina I



OBIECTIV: Reparatii carosabil, ainenajare parcari Si trotuare pe strada Fagaras
Beneficiar: UAT Stefanesti

OEVIZLJL GENERAL
al obiectivului de investitii

Reparatii carosabil, amenajare parcari si trotuare pe strada Fagaras

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara
. . WA Valoare cu WACii cheltuieli WA)

1 2 3 4 5
CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0,00 0,00
terenului Ia starea initiala

1.4 Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatllor necesare obiectivului de investitii

~ TOTAL CAPITOL 2 j 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare Si asistenta tehnica
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 AIte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2 Docurnentatii-suport sí cheltuieli pentru obtinerea 0,00 0,00 0,00
de avize, acorduri si autorizatit

3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00

~ Certificarea perforrnantei energetice si auditul 0,00 0,00 0,00
energetic aI cladirilor

3.5 Proiectare 108.279,55 20.573,11 128.852,66
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de fezabilitate 0,00 0,00 0,00

~ Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 0,00 0,00 0,00
lucrarilor de interventfl si deviz general
Documentatlile tehnice necesare in vederea 000 000 000
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatfllor ‘ ‘ ‘

~ Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic 0,00 0,00 0,00
si a detaliilor de execute

3.5.6 Protect tehnic si detalii de executie 108.279,55 20.573,11 128.852,66
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00

3.7.1 ~ em&itijl de proiect pentru obiectivul de 0,00 0,00 0,00
investitn

3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 0,00 0,00 0,00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00



3.8.1. pe perioada de executie a lucrarilor 0,00 0,00 0,00

3.8.1. pentru participarea proiectantului Ia fazele incluse 0,00 0,00 0,00
in programul de control al lucrarilor de executie,
avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructil

3.8.2 Dirigentie de santier 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 3 108.279,55 20.573,11 128.852,66

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 6.569.291,76 1.248.165,43 7.817.457,19

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0,00
functionale

~ Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
care necesita montaj

4.4 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.5 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

!&. 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 6.569.291,16 1.248.165,43 7.817.457,19

CAPITOLS
Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 75.795,68 14.401,18 90.196,86

5.1.1 Lucrari de constructh si instalatii aferente 75.795,68 14.401,18 90.196,86
organizarii de santier

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comísioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancií 0,00 0,00 0,00
finantatoare

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitath 0,00 0,00 0,00
lucrarilor de constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in

5.2.3 amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 0,00 0,00 0,00
autorizarea lucrarilor de constructii

5.2.4 0,00 0,00 0,00
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 000 000 000
de construire/desfflntare ‘ ‘ ‘

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLS 75.795,68 14.401,18 90.196,86
CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 13.253,48 2.518,16 15.771,64

TOTAL CAPITOL 6 13.253,48 2.518,16 15.771,64
TOTAL GENERAL 6.766.620,47 1.285.657,88 8.052.278,35
din care : C÷M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 6.645.087,44 1.262.566,61 7.907.654,05

Proie

t)



ROMANIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS

HOTĂRÂREA NR. ,
Privind aprobarea actualizării valorii indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţie ,,Reparaţii carosabil, amenajare parcări ~i trotuare pe

strada Făgăra~, in conwna ~tefăne~tii de Jos, judeţul Ilfov”

Având in vedere expunerea de motive a primarului comunei, precum si al
responsabilului de resort,

In baza art. 129 aim. 4 lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
adrninistrativ,

Conform prevederilor Legii nr. 227/2015, modifkată ~i compietată, privind
Codul fiscal,

In temeiul art. 139 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,

HOTĂRĂ~TE:

Art. 1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţie ,, Reparaţii carosabil, amenajare parcări ~i trotuare pe
strada Făgăra~, în comuna ~tefăne~tii de Jos, judeţul Ilfov”, conform Anexa, părţi
integrante la prezenta hotărâre, după curn urmează:

I 6.766.620,47 Iei (fara TVA)

C+M 6.645.087,44 Iei (fara TVA)

Art. 2 Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri, prin compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu de
lucru.

Art. 3 Secretarul general al comunei, va aduce la cuno~tinţă publică
prezenta hotărâre.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

GAFTON Corina Andreea

Consilieri prezenti:______ Ia ~edinţa ordinară din data de 22.09.2020.
Cu un nunlăr de ______ voturi “pentru” din 12 consilieri în functie.
Cu un număr de ______ votu ri “în~potriva” din 12 consilieri în funcţie.
Cu un număr de ______ “abţineri” din 12 consilieri în funcţie



Primaria comunci Stełánes’

Nr ...

MŁLJIS&.. Aa.Z~O

EXPUNERE MOTIVE

A fost realizat PT±DE si D.T.A.C. pentru obiectivul de investiţii ce

urmează a fi realizat pe raza comunei, denumit, “ Reparatii carosabil, amenajare

parcari si trotuare pe strada Fagaras, in comuna Stefanestii de Jos, Jud. Ilfov”,

prin urmare este necesară aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici.

Documentatia tehnica a fost realizata de catre proiectantul S.C. ARIS

CONSTRUCT S.R.L.

Având în vedere importanţa acestei investiţii pentru dezvoltarea localităţii,

propun adoptarea unei hotărâri în acest sens.

PRIMAR,

ŞTEFAN lonel Robert



3riIflafla Co Uflel Ştełaneśtu

Nr ...

1
RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea valorii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţie ,,Reparatii carosabil, amenajare parcari si trotuare pe strada Fagaras,

în comuna ~tefăne~tii de Jos,judeţul Ilfov”

Având în vedere prevederile art. 129 aim. 4 lit. d) din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, potrivit cărora “aprobă, /a propunerea primarului,
documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţü de interes local,
în condiţżi/e legif’;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare ~i conţinutul — cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, actualizată;

Având în vedere faptul că localitatea Stetane~tii de Jos este în plină
dezvoltare, datorită faptului că se află limitrofde capitala României, iar populaţia
localităţii cre~te de Ia an Ia an, este necesară asigurarea a celor mai bune condiţii
de transport, în limita posibilităţilor ~i a bugetului existent.

Strada Făgăra~, face parte din categoria străzilor principale, in mediu rural,
având elementele unei străzi in mediu urban şi deserveşte mare parte din traňcul
riveran si mai puţin trafic cu gabarit ridicat.

Prin amenajarea trotuarelor si a parcăriior se va îmbunătăţi circulaţia pe
strada Făgăra~.

Soluţia propusă de structură rutieră carosabil si parcări este similară:
-4cm - strat de uzura BA16 (EB 16 RUL 50/70);
- 5 cm - swat de legătura de BAD 22.5 (EB22.5 LEG 50/70);
- 12 cm - strat din balast stabilizat cu ciment cu Rc<3N/mm;
- 30 cm - strat din balast.
Pentru trotuare se propune următoarea soluţie de structură rutieră:
- 4 cm strat de uzura BAI6 (EB 16 RUL 50/70);
- 10 cm - strat din balast stabilizat cu ciment cu Rc<3N/mm;
- 10 cm - strat din balast.

In alegerea soluţiei s-a urmărit:
- asigurarea unei circulaţii fluente si sigure;
- reducerea perioadelor in care strada este închisa sau supusa restricţiilor de

circulaţie;
- realizarea masurilor de siguranţa circulaţiei pe timpul executării lucrărilor

de execuţie;
- reducerea ratei accidentelor provocate de stare proasta a străzii;
- menţinerea străzii într-o stare de perfecta viabilitate.

Condiţiile de calitate pe care trebuie sa le îndeplinească strada se refera la:
- elemente geometrice ale străzilor;
- elemente de prevenire a accidentelor si de sporire a siguranţei rutiere;



- starea tehnica a drumurilor (planeitate, rugozitate, capacitate portanta si
stare de degradare).

In alegerea soluţiei tehnice au fost luate in considerare ~i criterii de ordin
ńnanciar: costul de realizare al investiţiei, costul de exploatare si întreţinere a
investiţiei, tehnic, timp de execuţie , etc.

Sustenabilitatea realizării investiţiei:
a) impactul social ~i cultural;
Prin amenajarea trotuarelor si a parcărilor se va îmbunătăţi circulaţia pe

strada Făgăra~.
b) estirnări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza

de realizare, în faza de operare;
In faza de execuţie a construcţiei vor fi implicate forte de munca din

localitate. Nu va fi implicata forţa de munca in faza de operare.
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra

biodiversităţii ~i a siturilor protejate, după caz.
In ansamblu, impactul circulaţiei rutiere asupra mediului se modifica in

seas benefic, prin reducerea numărului de accidente si implicit reducerea poluării
accidentale.

Având in vedere că finanţarea lucrărilor pentru realizarea obiectivului
menţionat este asigurată de bugetul local de venituri ~i cheltuieli, precum ~i faptul
că a fost realizat PT+DE si D.T.A.C. de ARIS CONSTRUCT S.R.L., pentru
obiectivul de investiţii cc urmează a fi realizat pe raza comunei, denumit, “

Reparatii carosabil, amenajare parcari si trotuare pe strada Fagaras, in comuna
Stefanestii de Sos, Jud. Ilfov”, prin urmare este necesară aprobarea actualizării
indicatorilor tełmico-economici.

Ţinând cont de cele prezentate mai sus, considerăm că sunt îndeplinite
condiţiile de legalitate ~i propun adoptarea Proiectului de Hotărâre privind
aprobarea valorii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
,,Reparaţii carosabil, amenajare parcări si trotuare pe strada Fagaras, în comuna
~tefăne~tii de Jos, judeţul Ilfov”

ORIN



AVIZUL COMISIEI BE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL

Comisia pentru prograrno de dezvoltare economico-socială, buget —

Rnanţe, administraroa dorneniului public ~i privat al comunei, agricultură,

gospodărire cornunală, protecţia rnodiului, servicii ~i cornorţ, s-a întrunit în

~edinţa do lucru in ziua do 21.09.2020 ~i a supus analizei sale proiectul do hotărâre

privind aprobaroa actualizării valorii indicatorilor telmico-econornici pontru

obiectivul do investiţie ,,Roparaţii carosabil, amonajare parcări ~i trotuaro po

strada Făgăra~, în cornuna ~tefăne~tii do Jos, judeţul Ilfov”.

Analizând proiectul do hotărâre în relaţie cu provederile Legii nr. 227/2015,

modiťicată ~i cornpletată, privind Codul Fiscal ~i ale Ordonanţei do Urgenţă

nr. 57/2019 privind Codul adrninistrativ, considerăm că îndep1ine~te critoriile do

oportunitate.

Ca urmare, Rind îndoplinite condiţiilo legale in domoniu, avizăm favorabil

proioctul de hotărâro.

PREŞEDINTE COMISIE

PETRICĂ ION



AVIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică si de apărare a ordinii

~i lini~tii publice, a drepturilor cetăţenilor, s-a întrunit în ~edinţa de lucru în ziua

de 21.09.2020 ~i a supus analizei Sale proiectul de hotărâre privind aprobarea

actualizării valorü indicatorilor tehnico—econornici pentru obiectivul de investiţie

,,Reparaţii carosabil, amenajare parcări ~i trotuare pe strada Făgăra~, în comuna

~tefăne~tii de Jos,judeţul Ilfov”.

Analizând proiectul de hotărâre în relaţie cu prevederile Legii nr. 227/2015,

modificată ~i cornpletată, privind Codul fiscal ~i ale Ordonanţei de Urgenţă

nr. 57/20 19 privind Codul adrninistrativ, considerăm că îndepline~te criteriile de

oportunitate.

Ca urmare, find îndeplinite condiţiile legale în dorneniu, avizăm favorabil

proiectul de hotărâre.

PREŞEDINTE COMISIE

CHIRU IONEL



AVIZUL COMISIEI BE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL

Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi

sportive, agrement ~i turism, s-a mntrunit în ~edinţa de lucru în ziua de 21.09.2020

a supus analizei sale proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reparaţii

carosabil, amenajare parcări ~i trotuare pe strada Făgăra~, în comuna ~tefăne~tii

de Jos,judeţul Ilfov”.

Analizând proiectul de hotărâre in relaţie cu prevederile Łegii nr. 227/2015,

rnodiRcată ~i completată, privind Codul fiscal ~i ale Ordonanţei de Urgenţă

m-. 57/20 19 privind Codul adrninistrativ, considerărn că îndep1ine~te criteriile de

oportunitate.

Ca urmare, Rind îndeplinite condiţiile legale în domeniu, avizăm favorabil

proiectul de hotărâre.

PREŞEBINTE COMISIE

GHEORGHE CRISTIAN


