
ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
CONSILIUL LOCAL 
COMUNA IVEŞTI

H O T Ă R Â R E A  Nr.  13

din  18.03.2020

privind:  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  obiectivul  de  investiție
“Pietruire stradă I.Valerian (DC 417)”, în comuna Ivești, județul Galați.

Inițiator: Dl Hamza Cornel, Primarul comunei Iveşti, județul Galați;
Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului: 1359 din 05.03.2020

Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa extraordinară din data
de 18.03.2020;

Având în vedere Expunerea de motive a d-lui Hamza Cornel, Primarul comunei Iveşti,
judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr.1359 din 05.03.2020;

Având în vedere Raportul  de specialitate intocmit   de compartimentul  de resort  din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, inregistrat sub nr.
1368 din 05.03.2020;

Având  în  vedere  raportul  de  avizare  al  Comisiei  nr.1,  pentru  agricultură,  activităţi
economico-financiare ;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei nr. 2, pentru amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţia mediului şi turism;

Având  în  vedere  Studiul  de  fezabilitate  pentru  realizarea  obiectivului  de  investitii
“Pietruire stradă I.Valerian (DC 417)”, în comuna Ivești, județul Galați, nr.01/2020, întocmit
de S.C. ROADING ADVISOR MD S.R.L.Galați;

Având  în  vedere  prevederile  art.129  alin.(2)  lit.„b”  și  alin.(4)  lit.„d”  din  O.U.G.
nr.57/2019, privind Codul administrativ ;

Având în vedere prevederile  art.44 alin.(1)  din  Legea nr.273/2006,  privind  finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile art.5 lit.„b” pct. iii) și art.12 din H.G.nr.907/2016,  privind
etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al  documentaţiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare;

În temeiul art. 139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul
administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se  aprobă  documentația  tehnico-economică  faza  Studiu  de  fezabilitate
pentru realizarea  obiectivului  de  investiții ”Pietruire  stradă  I.Valerian  (DC  417)”-
Pr.nr.01/2020, întocmit de S.C. ROADING ADVISOR MD S.R.L. Galați.



Art.2. Se  aprobă  indicatorii  tehnico-economici  rezultaţi  din  Studiul  de  fezabilitate
pentru  realizarea  obiectivului  de  investitii  ”Pietruire  stradă  I.Valerian  (DC  417)”  –
Pr.nr.01/2020, cu valoarea totală (INV) inclusiv TVA = 567.077  lei, potrivit Anexei nr. 1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta 
hotărâre celor interesaţi. 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează,

SECRETAR GENERAL,

Perjeru Mircea Toma Zanfirica 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  10
Număr voturi înregistrate: Pentru= 10 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 0



ROMÂNIA

JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA IVEŞTI
P R I M A R ,
Nr.1339 din 04.03.2020

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul
de investiție “Pietruire stradă I.Valerian (DC 417)”, în comuna Ivești, județul Galați.

Având în vedere starea degradată a unor străzi din comuna Ivești, propun Consiliului local
efectuarea unor lucrări de intreținere prin așternere de covor asfaltic  pe str.Antioh Cantemir și pe
str.Apicultorilor.

Scopul investiției este pentru eliminarea disconfortului înregistrat în desfășurarea traficului
rutier pe aceste străzi. 

Propun Consiliului local al comunei Ivești aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi
din Documentația tehnică pentru acest obiectiv de investiție, după cum urmează:

Caracteristicile vizate:
o Lungimea tronsonului vizat: 1,991 km.
o Suprafață carosabilă: 7.964, 00 m.p.
o Suprafață acostamente: 1.991,00 m.p.
o Suprafață platformă de întâlnire: 300 m.p.
o Suprafață drumuri laterale/amorse laterale: 330,00 m.p.
o Suprafață taluz: 415 m.p.
o Lățimea platformă drum: 5,00 m.
o Parte carosabilă : 4,00 m.
o Acostamente consolidate: 2x0,50 m
o Structura  rutieră  propusă :  15  cm.piatră  spartă  din  agregate  tip  lidonit,  fundație

existentă  din  balast  ce  se  scarifică  și  se  reprofilează  după  frezarea  straturilor
asfaltice.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:

Valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA,
din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general :

Valoarea totala (INV), inclusiv T.V.A. = 567.077 lei
Valoarea totala (INV), fără T.V.A.  = 478.850 lei

din care:  Construcții +montaj
Valoarea totala (INV), inclusiv T.V.A. = 531.825 lei
Valoarea totala (INV), fără T.V.A.  = 446.912 lei

Durata estimată de realizare a investiţiei:    3 luni calendaristice.
Fata de cele afirmate mai  sus propun aprobarea proiectului  de hotărâre privind aprobarea

indicatorilor tehnico-economici  pentru  obiectivul  de  investiție  “Pietruire  stradă  I.Valerian  (DC
417)”, în comuna Ivești, județul Galați.

P R I M A R ,

Hamza Cornel



ROMANIA
JUDETUL GALAȚI
COMUNA IVEȘTI
P R I M A R ,
Administrator Public,
Nr.1368 din 05.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiție “Pietruire stradă I.Valerian (DC 417)”, în comuna Ivești, județul Galați.

Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.136, alin.(1) și
alin.(3) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ.

Proiectul  de  hotărâre  prezentat  de  către  iniţiator  are  în  vedere  aprobarea  indicatorilor
tehnico-economici rezultaţi din Documentația tehnică pentru obiectivul de investiție “Pietruire
stradă I.Valerian (DC 417)”, în comuna Ivești, județul Galați.

Scopul proiectului  nr.01/2020 pentru obiectivul de investiție “Pietruire stradă I.Valerian (DC
417)”,  în comuna Ivești,  județul  Galați  îl  constituie executarea lucrărilor  de terasamente-sapatura,
suprastructura: lucrări pregătitoare (frezare imbrăcăminți asfaltice+scarificare și reprofilare) suprafața
de 9.955m.p., fundații din balast de 25 cm.grosime și strat de piatră spartă din agregate tip lidonit de
15 cm grosime.

Lungimea drumului vizat este de 1,991 km.
Se recomandă intervenția prin execuția de lucrări de intreținere, soluție care este prezentată în

Documentația tehnică nr.01/2020, întocmită de S.C. ROADING ADVISOR MD S.R.L. Galați.
Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură

integral  din bugetul local, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate
direct  sau  garantate  de  autorităţile  administraţiei  publice  locale,  se  aprobă  de  către  autorităţile
deliberative, conform  prevederilor  art.44  alin.(1)  din  Legea  nr.273/2006,  privind  finantele  publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul de hotărâre este intocmit cu respectarea dispozitiilor art.129 alin.(2) lit.„b” și alin.(4)
lit.„d” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ.

Apreciez oportunitatea proiectului de hotărâre si propun să fie dezbătut şi aprobat în şedinţa
extraordinară a Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, din luna martie 2020.  

ADMINISTRATOR PUBLIC,
Băraru Oana Giorgiana



ANEXA 

LA HOTĂRÂREA nr. 13 
din 18.03.2020

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei 

” Pietruire stradă I.Valerian (DC 417)”

I. Caracteristicile vizate:  
o Lungimea tronsonului vizat: 1,991 km.
o Suprafață carosabilă: 7.964, 00 m.p.
o Suprafață acostamente: 1.991,00 m.p.
o Suprafață platformă de întâlnire: 300 m.p.
o Suprafață drumuri laterale/amorse laterale: 330,00 m.p.
o Suprafață taluz: 415 m.p.
o Lățimea platformă drum: 5,00 m.
o Parte carosabilă : 4,00 m.
o Acostamente consolidate: 2x0,50 m
o Structura  rutieră  propusă :  15  cm.piatră  spartă  din  agregate  tip  lidonit,  fundație

existentă  din  balast  ce  se  scarifică  și  se  reprofilează  după  frezarea  straturilor
asfaltice.

II. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:  

Valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA,
din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general :

Valoarea totala (INV), inclusiv T.V.A. = 567.077 lei
Valoarea totala (INV), fără T.V.A.  = 478.850 lei

Din care:  Construcții +montaj
Valoarea totala (INV), inclusiv T.V.A. = 531.825 lei
Valoarea totala (INV), fără T.V.A.  = 446.912 lei

III. Durata estimată de realizare a investiţiei  :    3 luni calendaristice.




