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PROIECT DE HOTARARE 

privind aprobarea  documentatiei tehnico-economice si a principalilor indicatori tehnico- 

economici ,  aferenti obiectivului de investitii  „ Infiintare drum de centura in comuna Petresti , 

judetul Dambovita-Lot 1 (Km 0+000 – Km 1+050)” 

 

 

 

PRIMARIA COMUNEI PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA 

AVAND IN VEDERE: 

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

documentatiei tehnico-economice si a principalilor indicatori tehnico-economici ,  aferenti 

obiectivului de investitii  „ Infiintare drum de centura in comuna Petresti , 

judetul Dambovita-Lot 1 (Km 0+000 – Km 1+050)” 

 - Raportul compartimentului achizitii publice; 

 - avizul consultativ al comisiilor din cadrul Consiliului Local Petresti; 

- prevederile documentatiei pentru obiectivul de investitii „ Infiintare drum de centura in comuna 

Petresti , judetul Dambovita-Lot 1 (Km 0+000 – Km 1+050)”, elaborata la faza de D.A.L.I, 

intocmita de Architect Alliance Technology SRL 

-  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 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 documentatia tehnico-economica de Avizare a Lucrarilor de 

interventii pentru  obiectivul de investitii  „ Infiintare drum de centura in comuna Petresti , 

judetul Dambovita-Lot 1 (Km 0+000 – Km1+050)”, potrivit Anexei 1 la prezenta hotărâre. 

         ART. 2 Se aproba indicatorii tehnico-economici ,  aferenti obiectivului de investitii   

„ Infiintare drum de centura in comuna Petresti , judetul Dambovita-Lot 1 (Km 0+000 – Km 

1+050)”, dupa cum urmeaza:  

VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI: 

                                                        2.239.948,80 lei fara TVA  

                                                        2.661.315,30 lei inclusiv TVA 

           din care construcţii-montaj: 1.907.330 lei fara TVA  

                                                              2.269.722,60 lei inclusiv TVA 



 

DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI: 12 luni 

CAPACITATI: 

                                Lungime drum: 1,050 Km 

                                Latime platforma drum:5 m 

                                Parte carosabila: 1x4,00 m 

                                Acostamente: 2x0,50 m 

                                Rigola carosabila: 0,337 Km 

                                Rigola de pamant: 0,337 Km 

                                Sant de pamant: 1,426  Km 

 

        ART. 3 Cu data prezentei se abroga prevederile HCL nr. 88/29.12.2020 

        ART. 4 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se obliga  compartimentul 

achizitii publice si biroul contabilitate, din  cadrul Primariei comunei Petresti  

          ART. 5 Hotărârea se aduce la cunoștința publică, în condițiile legii, prin grija secretarului 

general al comunei Petresti; 

          ART. 6 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


