
            ROMANIA 

     JUDETUL DAMBOVITA 

PRIMARIA COMUNEI  PETRESTI 

 

PROIECT DE HOTARARE 

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici ,  aferenti proiectului 

„ Amenajare parcare sediu primarie” 

 

 

CONSILIUL LOCAL PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA 

AVAND IN VEDERE: 

 - Raportul compartimentului achizitii publice; 

 - raportul comisiilor din cadrul Consiliului Local Petresti; 

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

  indicatorilor tehnico-economici ,  aferenti proiectului„ Amenajare parcare sediu primarie” 

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

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 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 indicatorilor tehnico-economici ,  aferenti proiectului „ Amenajare 

parcare sediu primarie” , dupa cum urmeaza : 

     Valoarea totală a investitiei (fara. TVA):330.327,50 lei  
        din care construcţii-montaj (fara TVA): 291.230,67 lei 

CAPACITATI: 

                                Spatiu verde: 1446 mp 

                                Pavele: 1019 mp 

                                Borduri: 258 mp 

                                Rigole carosabile: 97 ml 

                                Banci:8 buc 

                                Pegole: 5 buc 

                                Foisor: 1 buc 

                                Jardiniere; 6 buc 

                                Reparatii si automatizare fantana: 1 buc 

                               Catalpe globulare: 17 buc 

                               Stejar rosu:20 buc 

                               Artar globular: 10 buc 

                               Arbore de matase: 5 buc 

                               Glicina: 5 buc 

                               Dracea: 100 buc 



 

 

            ART.2. - Finaţarea obiectivului de investiţie se va face din fonduri de la bugetul local :  

            ART. 3 – Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se obliga  

compartimentul achizitii publice si biroul contabilitate, din  cadrul Primariei comunei Petresti  

         ART.4 Hotărârea se aduce la cunoștința publică, în condițiile legii, prin grija secretarului 

general al comunei Petresti; 

        ART.5 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 

 

 

 

 
 

 


