
              ROMANIA 

     JUDETUL DAMBOVITA 

PRIMARIA COMUNEI  PETRESTI 

 

PROIECT DE HOTARARE 

privind aprobare indicatorilor tehnico-economici ,  aferenti 

obiectivului de investitii  “ Covor asfaltic, santuri dalate si podete-strada Legumicultorilor, santuri dalate si 

podete pe strazile Camin Cultural, Bisericii si Prelungirea Bisericii in Puntea de Greci 

 

PRIMARIA COMUNEI PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA 

AVAND IN VEDERE: 

- referatul de aprobare al  Primarului comunei Petresti,  privind necesitatea aprobarii 

indicatorilor tehnico-economici ,  aferentiobiectivului de investitii  “ Covor asfaltic, santuri dalate si 

podete-strada legumicultorilor, santuri dalate si podete pe strazile Camin Cultural, Bisericii si Prelungirea 

Bisericii in Puntea de Greci 

 - Raportul compartimentului achizitii publice; 

- Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie intocmita de SC Salas Design Proiect SRL 

 - avizul consultativ al comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local Petresti; 

-  prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu  modificarile si 

completarile ulterioare; 

- prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii  finantate din fonduri publice 

- 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; 

      In temeiul art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

PROPUNE: 

 

 

           ART. 1 Se aproba indicatorii tehnico-economici,  aferenti  obiectivului de investitii    

 “ Covor asfaltic, santuri dalate si podete-strada legumicultorilor, santuri dalate si podete pe strazile 

Camin Cultural, Bisericii si Prelungirea Bisericii in Puntea de Greci, în conformitate cu Anexa, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          ART.2 – Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se obliga  compartimentul 

achizitii publice si biroul contabilitate, din  cadrul Primariei comunei Petresti  

         ART.3 Hotărârea se aduce la cunoștința publică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al 

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 

Primar, Ing. Andrei Lucian Daniel 

 

                                                                 CONTRASEMNEAZADE LEGALITATE,  

                                                                              SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                     Zamfirescu Mihaela 

 

 

 



 
CONSILIUL LOCAL PETRESTI   Anexa  la Hotărârea nr.______/_________ 

 

 

 

PRINCIPALII 

 indicatori tehnico-economici   ai obiectivului de investitii “ Covor asfaltic, santuri dalate si podete-

strada Legumicultorilor, santuri dalate si podete pe strazile Camin Cultural, Bisericii si Prelungirea 

Bisericii in Puntea de Greci” 

 

A. INDICATORI ECONOMICI: 

Construcţii-montaj 

    

 

Sursa de Finanţare: 

 

 

 

Faza documentaţiei: 

 

Durata de execuție a lucrărilor: 

 2.219.038,94 lei (fără TVA) 

 

  

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

 

 

 

D.A.L.I 

 

9 luni 

                                      

B. INDICATORI TEHNICI:  

Platforme auto si pietonale         :198 buc 

Lungime strazi: 2.071 m 

Latime platforme: auto-4 m 

                             Pietonale-1m 

Suprafata platforme: 3.360mp 

Accese peste sant: tub corugat D 300mm-aproximativ 930 ml 

Acostamente beton: 1.934 mp 

                                 0,50 m latime 

                                 Beton C30/37, 10 cm grosime 

Rigola de acostament: Prelungirea Bisericii-274 ml 

Sant trapezoidal din beton: str Legumicultorilor, Camin Cultural si Bisericii 

                                            Total: 3.868 ml 

Podete tubulare DN 400 la drumurile laterale_ 5 buc 

 

 

 

 

 

       Comp. Evidenta patrimoniu si transport local 

                                                             Insp. Razorea Catalin 

   

   

 

 

 

 

 






