
              ROMANIA 

     JUDETUL DAMBOVITA 

PRIMARIA COMUNEI  PETRESTI 

 

P R O I E C T  D E  H  O  T  Ă  R  Â  R  E 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții 

,,Modernizare drumuri locale cu o lungime de aproximativ 2 km în comuna Petrești, județul 

Dâmbovița” derulat în asociere de către unitatea administrativ teritorială Comuna Petrești, 

prin  Consiliul Local Petrești și Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița 

 

Consiliul Local al Comunei Petresti, judetul Dambovita  

Având in vedere: 

-referatul de aprobare al Primarului Comunei Petresti la proiectul de hotărâre privind decontarea 

contravalorii cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care functionarii publici si 

personalul contractual din cadrul Primariei Comunei Petresti îşi au domiciliul și localitatea unde se află 

locul de muncă al acestora, respectiv Comuna Petresti, județul Dambovita; 

- raportul de specialitate al compartimentului evidenta patrimoniu si transport public local; 

- avizul consultativ al comisiilor de specialitate 

-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; 

-prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, modificată şi completată; 

-HCL nr. 80/12.11.2019 privind asocierea  Comunei Petresti, prin Consiliul Local Petresti cu Judetul 

Dambovita prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, pentru realizarea în comun a investiției „ Modernizare 

drumuri locale cu o lungime de aproximativ 2 km in  comuna Petresti, judetul Dambovita” 

- Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 442/19.12.2022 actualizarea indicatorilor tehnico-

economici la obiectivul de investiții,,Modernizare drumuri locale cu o lungime de aproximativ 2 km în 

comuna Petrești, județul Dâmbovița” derulat în asociere de către Județul Dâmbovița, prin Consiliul 

Județean Dâmbovița și unitatea administrativ teritorială Comuna Petrești, prin  Consiliul Local Petrești 

- prevederile art. 129, alin.(2), lit.b) si alin.(4), lit. d) , art.(6), lit a) din din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

            În temeiul prevederilor art. 139, alin.(3), lit. a coroborat cu art.196, alin. (1), lit. a) din 

Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 

PROPUNE: 

                                                          

 Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

,,Modernizare drumuri locale cu o lungime de aproximativ 2 km în comuna Petrești, județul 

Dâmbovița” derulat în asociere de către Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița și 

unitatea administrativ teritorială Comuna Petrești, prin  Consiliul Local Petrești, în conformitate cu 

Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Anexa nr. 1 la 

Hotărârea Consiliului Local Petresti  nr. 80/12.11.2019. 

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor  prezentei hotarari se însărcinează Primarul 

Comunei Petresti și Biroul  Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 

Petresti. 

         Art. 4 Secretarul general al unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului 

local primarului și prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării. 

 

INITIATOR 

Dl primar, Andrei Lucian Daniel 

 

                                                                                    CONTRASEMNEAZA DE LEGALITATE,  

                                                                                          SECRETAR  GENERAL 

                                                                                                         Zamfirescu Mihaela 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL PETRESTI   Anexa  la Hotărârea nr.______/_________ 

 

 

 

PRINCIPALII 

 indicatori tehnico-economici  actualizați ai obiectivului de infrastructură rutieră 

„Modernizare drumuri locale cu o lungime de aproximativ 2 km 

în comuna Petrești Dâmbovița, județul Dâmbovița” 

 

 

A. INDICATORI ECONOMICI: 

Construcţii-montaj 

    

 

Sursa de Finanţare: 

 

 

Cotele de cofinanţare: 

 

 

 

 

Faza documentaţiei: 

 

Durata de execuție a lucrărilor: 

 1.704.498,60 lei (fără TVA) 

 

  

Buget Local, Buget de Stat şi alte surse legal constituite; 

 

- 69,532 % din valoarea totală de construcții montaj 

(C+M) pentru Consiliul Local Petrești 

 - 30,468 % din valoarea totală de construcții montaj 

(C+M) pentru Consiliul Județean Dâmbovița 

 

 

Proiect tehnic 

 

4 luni 

                                      

B. INDICATORI TEHNICI:  

Lungime         1.456,79 m 

Lățime parte carosabilă     2,75 – 5,50 m 

Acostamente            2 x 0,50 – 0,75 m 

Podeț tip P2            1 buc 

Podețe DN=800           8 buc 

Șanțuri de pământ           1470,40 m 

 

 

Sistem rutier 

• Strat de uzură BAPC16rul               4 cm 

• Strat de legătură BADPC22.4 leg 50/70  6 cm 

• Piatră spartă                                      12 cm 

• Balast                                                                        15 cm 

• Strat de formă din pamânt stabilizat                         20 cm 

cu lianți hidraulici 

 

 

 

       Comp. Evidenta patrimoniu si transport local 

                                                             Insp. Razorea Catalin 

   

   

 

 

 

 

 

 


