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NR.__________/______________ 
                  APROBAT 
           PRIMAR, 
                    DUMBRAVA GHEORGHE 
 

REFERAT 
privitor la: aprobarea Proiectului tehnic,a detaliilor de execuție si a caietului de 
sarcini, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general  pentru obiectivul 

de investitii “Lucrări de punere în  siguranță a drumului comunal DC 156 
Bârlogu-Băile Govora (0,35 km)” 

 

 In conformitate cu prevederile art.129 alin.2, lit (b), alin.4, lit.(d) si alin.7, 
lit.(m) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu 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, cu modificarile si completarile ulterioare si cu 
prevederile art.41, alin.1 si art.42, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile Legii 
nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
 Luand in considerare prevederile HG nr.531/2020 privind alocarea unei 
sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de 
stat pe anul 2020, pentru unele unitati administrative-teritoriale afectate de 
calamitati naturale; 
 
INDICATORI TEHNICO ECONOMICI:  

 LEI CU TVA 

TOTAL GENERAL 1 265 904,45 LEI 

DIN CARE C+M 1 129 066,05 LEI 

 
INDICATORI TEHNICI:  

Situatia proiectata urmareste refacerea drumului comunal  DC 156, pe o 
lungime de  1.03 km si amenajarea sistemului de colectare si evacuare a apelor 
pluviale 

- Lungime drum      - 1.03 Km 

- Latime drum                 - 4.00m 

- Rigola triunghiulara betonata    - 1500.00m 
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-  Podet tubular ø800, L=6.90m   - 2 buc 

-  Podete de acces la proprietati   - 36 buc 

-  Semalizare si marcaje rutiere 

Durata estimata de realizare a investitiei  este de 2 de luni. 
 

Fata de cele prezentate va supun spre aprobare, in Sedinta de Consiliu 
Local al Comunei Stoenesti din luna august 2020, a proiectului de hotararea 
privitor la aprobarea Proiectului tehnic,a detaliilor de execuție si a caietului de 
sarcini, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general  pentru obiectivul 
de investitii “Lucrări de punere în  siguranță a drumului comunal DC 156 
Bârlogu-Băile Govora (0,35 km)”. 

 
 

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE 
DUMITRESCU GABRIEL 
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NR…………./…………2020 

 
REFERAT DE APROBARE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 
privitor la: aprobarea Proiectului tehnic,a detaliilor de execuție si a caietului de 
sarcini, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general  pentru obiectivul 

de investitii “Lucrări de punere în  siguranță a drumului comunal DC 156 
Bârlogu-Băile Govora (0,35 km)” 

 
 In conformitate cu prevederile art.129 alin.2, lit (b), alin.4, lit.(d) si alin.7, 
lit.(m) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu 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, cu modificarile si completarile ulterioare si cu 
prevederile art.41, alin.1 si art.42, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile Legii 
nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
 
INDICATORI TEHNICO ECONOMICI:  

 LEI CU TVA 

TOTAL GENERAL 1 265 904,45 LEI 

DIN CARE C+M 1 129 066,05 LEI 

 
INDICATORI TEHNICI:  

Situatia proiectata urmareste refacerea drumului comunal  DC 156, pe o 
lungime de  1.03 km si amenajarea sistemului de colectare si evacuare a apelor 
pluviale 

- Lungime drum      - 1.03 Km 

- Latime drum                 - 4.00m 

- Rigola triunghiulara betonata    - 1500.00m 

-  Podet tubular ø800, L=6.90m   - 2 buc 

-  Podete de acces la proprietati   - 36 buc 

-  Semalizare si marcaje rutiere 
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Durata estimata de realizare a investitiei  este de 2 de luni. 
Fata de cele prezentate va propun spre dezbatere și aprobare, in Sedinta de 

Consiliu Local al Comunei Stoenesti din luna iunie 2020, a proiectului de 
hotărâre privitor la aprobarea Proiectului tehnic,a detaliilor de execuție si a 
caietului de sarcini, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general  
pentru obiectivul de investitii “Lucrări de punere în  siguranță a drumului 
comunal DC 156 Bârlogu-Băile Govora (0,35 km)”. 

 
INIȚIATOR 

PRIMAR 
Gheorghe Dumbravă  
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NR…………./…………2020 
RAPORT DE RESORT 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 
privitor la: aprobarea Proiectului tehnic,a detaliilor de execuție si a caietului de 
sarcini, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general  pentru obiectivul 

de investitii “Lucrări de punere în  siguranță a drumului comunal DC 156 
Bârlogu-Băile Govora (0,35 km)” 

  
 

In conformitate cu prevederile art.129 alin.2, lit (b), alin.4, lit.(d) si alin.7, 
lit.(m) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu 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, cu modificarile si completarile ulterioare si cu 
prevederile art.41, alin.1 si art.42, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile Legii 
nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
 
INDICATORI TEHNICO ECONOMICI:  

 LEI CU TVA 

TOTAL GENERAL 1 265 904,45 LEI 

DIN CARE C+M 1 129 066,05 LEI 

 
INDICATORI TEHNICI:  

Situatia proiectata urmareste refacerea drumului comunal  DC 156, pe o 
lungime de  1.03 km si amenajarea sistemului de colectare si evacuare a apelor 
pluviale 

- Lungime drum      - 1.03 Km 

- Latime drum                 - 4.00m 

- Rigola triunghiulara betonata    - 1500.00m 

-  Podet tubular ø800, L=6.90m   - 2 buc 

-  Podete de acces la proprietati   - 36 buc 

-  Semalizare si marcaje rutiere 

Durata estimata de realizare a investitiei  este de 2 de luni. 
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Fata de cele prezentate va propun spre aprobare, in Sedinta de Consiliu Local 
al Comunei Stoenesti din luna iunie 2020, a proiectului de hotărâre privitor la 
aprobarea Proiectului tehnic,a detaliilor de execuție si a caietului de sarcini, a 
indicatorilor tehnico-economici si a devizului general  pentru obiectivul de 
investitii “Lucrări de punere în  siguranță a drumului comunal DC 156 Bârlogu-
Băile Govora (0,35 km)”. 

 
CONSILIER ACHIZITII PUBLICE  

DUMITRESCU GABRIEL 
 

 


