
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.  62 
Din 02.08.2021 

 
 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Intreținere 

drumuri pietruite prin lucrări de scarificare, reprofilare și adaos de material pietros în 

comuna Ivești, județul Galați” 

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, județul Galaţi; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului:  5300 din 26.07.2021 

 

Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

02.08.2021; 

Având în vedere Referatul de aprobare a domnului Gheoca Maricel, primarul comunei 

Iveşti, judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrat sub nr. 5300 din 26.07.2021; 

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit  de compartimentul de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi înregistrat sub nr. 

din  5303 din 26.07.2021; 

Având în vedere Raportul de avizare a Comisiei nr. 1, pentru agricultură şi 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 Documentația nr.3/2021 întocmită de S.C. Smart Road Design S.R.L. 

Iași, pentru obiectivul de investiții “Intreținere drumuri pietruite prin lucrări de scarificare, 

reprofilare și adaos de material pietros în comuna Ivești, județul Galați”; 

 Având în vedere prevederile 129 alin.(2) lit.„b”, lit.„c”, alin.(4) lit.„d” și alin.(5) lit.„c” din 

O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finantele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art.5 lit.„c” pct.iv) 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, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1.- Se aprobă realizarea obiectivului de investiții „Intreținere drumuri pietruite prin 

lucrări de scarificare, reprofilare și adaos de material pietros în comuna Ivești, județul 

Galați”. 

 

Art.2.- Se aprobă Documentația tehnică nr.3/2021, întocmită de S.C. Smart Road 

Design S.R.L. Iași, pentru obiectivul de investiții “Intreținere drumuri pietruite prin lucrări de 

scarificare, reprofilare și adaos de material pietros în comuna Ivești, județul Galați”, 

potrivit anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 

Art.3.- Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

“Intreținere drumuri pietruite prin lucrări de scarificare, reprofilare și adaos de material 

pietros în comuna Ivești, județul Galați”, cu valoarea totală de 450.090,58 lei (inclusiv 

TVA), potrivit anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art.4.- Finanțarea investiției prevăzută la art.1 din prezenta va fi asigurată din bugetul 

local al comunei Ivești, județul Galați. 

 

Art.5.- Primarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi va lua măsuri de aducere la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Art.6.- Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta 

hotărâre celor interesați. 

 

  PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează, 
 
        SECRETAR GENERAL, 
 
  Popa Ion     Toma Zanfirica  
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  16 

Număr voturi înregistrate: Pentru= 16 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 0 

 



ANEXA nr. 2 

La H.C.L. nr.62  din 02.08.2021 

 

Principalii indicatori tehnico-economici  

aferenţi investiţiei 

„Intreținere drumuri pietruite prin lucrări de scarificare, reprofilare și adaos de 

material pietros în comuna Ivești, județul Galați” 

 

A. INDICATORI TEHNICI 

Nr.crt Denumire stradă/drum Lungime (m) 

1. DE 1168 1310 

2. DE 1325 875 

3. 
Strada Mariuca Zamfir 

(segment neasfaltat) 
950 

4. Strada Barlovitei Tronson 1 200 

5. Strada Barlovitei Tronson 2 400 

6. Strada Simion Mehedinți 600 

7. Strada Viilor 240 

8. Strada Atârnați 405 

9. Strada Vasile Alecsandri 235 

 Total 5215 

 

1. Lucrările pentru întreținerea drumurilor: 

- Aducerea la profil a acostamentelor; 

- Scarificarea și reprofilarea părții carosabile; 

- Curățirea și aducerea la profil a rigolelor din pământ pe o singură parte (profilul se 

realizează în pantă unică); 

- Așternerea și compactarea unui adaos de material pietros (balast). 

 

2. Lățimea platformei drumurilor: 

a) Parte carosabilă  = 4,00 – 5,50 m; 

b) Acostamente  = 2x0,50 m. 

 

c) Panta transversală  

a) partea carosabilă  = 4,00%,  

b) acostamente   = 5,00%. 

 

d) Adâncimea șanțurilor și a rigolelor din pământ =minim 0,25 m. 

 

 



Nr.crt. 
Denumire 

strada/drum 

Lungime 

(m) 

Lățime 

(m) 

Scarificare 

și 

reprofilare 

(mp) 

Adaos de 

material 

pietros  

pietros (300 

mc/km) 

Aducerea la 

profil a 

rigolelor 

(mc) 

Aducerea la 

profil a 

acostamentelor 

(mp) 

1. DE 1168 1310 4.00 5240 393 1310 1310 

2. DE 1325 875 4.00 3500 263 875 875 

3. 

Strada Mariuca 

Zamfir (segment 

neasfaltat) 

950 4.00 3800 285 950 950 

4. 
Strada Bârloviței 

Tronson 1 
200 4.00 800 60 200 200 

5. 
Strada Bârloviței 

Tronson 2 
400 4.00 1600 120 400 400 

6. 
Strada Simion 

Mehedinți 
600 4.00 2400 180 600 600 

7. Strada Viilor 240 5.50 1320 72 240 240 

8. Strada Atârnați 405 4.00 1620 122 405 405 

9. 
Strada Vasile 

Alecsandri 
235 4.00 940 71 235 235 

 Total 5215 
4,00-

5,50 
21220 1565 5215 5215 

 

 

B. Durata estimată de realizare a investiţiei: 6 luni 

 

C. INDICATORII FINANCIARI: 

 

1. Total general   = 450.090,58 lei, din care: 

a. Total fără TVA  = 378.227,38 lei 

b.  TVA    =   71.863,20 lei . 

 

2. C+M     = 441.247,69 lei, din care: 

a. Total fără TVA  = 370.796,38 lei 

b.  TVA    =   70.451,31 lei. 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R 
Nr.5300 din 26.07.2021 

REFERAT DE APROBARE 
 

 La proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții „Intreținere drumuri pietruite prin lucrări de scarificare, reprofilare și adaos de 

material pietros 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 „Intreținere drumuri pietruite prin lucrări de 
scarificare, reprofilare și adaos de material pietros în comuna Ivești, județul Galați”. 

   Scopul investiției este pentru eliminarea disconfortului înregistrat în desfășurarea traficului 
rutier pe unele străzi din intravilanul comunei Ivești, și două drumuri din extravilan (de la limitra 
intravilanului poziția Școala H.P.Bengescu și poziția Cimitir Bucești, la limita Pădurii de salcâmi).  
            Cheltuielile pentru investiţiile publice finanţate din fonduri publice locale se cuprind în 
proiectele de buget, în baza programului de investiţii publice al fiecărei unităţi administrativ 
teritoriale , care se prezintă în secţiunea de dezvoltare, ca anexă la bugetul iniţial şi respectiv 
rectificat şi se aprobă de autorităţile deliberative . 

Pot fi cuprinse în programul de investiţii publice numai acele obiective de investiţii pentru 
care sunt asigurate integral surse de finanţare prin proiectul de buget multianual . 

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

Nr.crt. 
Denumire 

strada/drum 
Lungime 

(m) 
Lățime 

(m) 

Scarificare 
și 

reprofilare 
(mp) 

Adaos de 
material 
pietros  
pietros 

(300 
mc/km) 

Aducerea 
la profil a 
rigolelor 

(mc) 

Aducerea la 
profil a 

acostamentelor 
(mp) 

1. DE 1168 1310 4.00 5240 393 1310 1310 

2. DE 1325 875 4.00 3500 263 875 875 

3. 
Strada Mariuca 
Zamfir (segment 
neasfaltat) 

950 4.00 3800 285 950 950 

4. 
Strada Bârloviței 
Tronson 1 

200 4.00 800 60 200 200 

5. 
Strada Bârloviței 
Tronson 2 

400 4.00 1600 120 400 400 

6. 
Strada Simion 
Mehedinți 

600 4.00 2400 180 600 600 

7. Strada Viilor 240 5.50 1320 72 240 240 

8. Strada Atârnați 405 4.00 1620 122 405 405 



9. 
Strada Vasile 
Alecsandri 

235 4.00 940 71 235 235 

 Total 5215 
4,00-
5,50 

21220 1565 5215 5215 

 
   3.7. Durata estimată de realizare a investiţiei: 6 LUNI 

Având în vedere Devizul general al obiectivului de investiții „Intreținere drumuri 

pietruite prin lucrări de scarificare, reprofilare și adaos de material pietros în comuna 

Ivești, județul Galați”, întocmit de S.C. Smart Road Design S.R.L.- suma totală este  de 

450.090,58 lei (TVA inclus), potrivit devizului general , parte integrată din prezenta hotărâre 

după cum urmează: 

 

1. Total general   = 450.090,58 lei, din care: 

a. Total fără TVA  = 378.227,38 lei 

b.  TVA    =   71.863,20 lei . 

 

2. C+M     = 441.247,69 lei, din care: 

a. Total fără TVA  = 370.796,38 lei 

b.  TVA    =   70.451,31 lei. 

Devizul general este partea componentă a documentațieri tehnice, prin care se 

stabilește valoarea totală estimativă, exprimată în lei, a cheltuielilor necesare realizării unui 

obiectiv de investiții. 

 

 Fata de cele afirmate mai sus propun aprobarea proiectului de hotărâre privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Intreținere drumuri 
pietruite prin lucrări de scarificare, reprofilare și adaos de material pietros în comuna Ivești, 
județul Galați”, comuna Ivești, județul Galați. 

  
 
   P R I M A R , 
   Gheoca Maricel 

 



 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL GALAȚI 
 COMUNA IVEȘTI 
P R I M A R, 
Compartimentul Administrator public 
Compartimentul Urbanism, Cadastru, Amenajarea teritoriului, Disciplina in constructii, Investitii, 

Achiziţii publice, Monitorizare contracte 

Nr.5303 din 26.07.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

“Intreținere drumuri pietruite prin lucrări de scarificare, reprofilare și adaos de material pietros 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, cu modificările și completările ulterioare. 

  Proiectul de hotărâre prezentat de către iniţiator are în vedere aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „Intreținere drumuri pietruite prin lucrări de scarificare, 

reprofilare și adaos de material pietros în comuna Ivești, județul Galați”. 

 Scopul proiectului  pentru obiectivul de investiție “Intreținere drumuri pietruite prin lucrări de 

scarificare, reprofilare și adaos de material pietros în comuna Ivești, județul Galați” îl constituie 

executarea lucrărilor așa cum au fost prezentate in Referatul de aprobare care insoțește proiectul de 

hotărâre. 

 Lungimea totală a drumurilor vizate este de 5215 m .  

 Se recomandă intervenția prin execuția de lucrări de intreținere, soluție care este prezentată în 

Documentația tehnică nr.03/2021, întocmită de S.C. SMART ROAD DESIGN S.R.L. Galați.  

 Documentaţiile tehnice 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 modificările și 

completările 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, cu modificările și completările ulterioare. 

 Apreciez oportunitatea proiectului de hotărâre si propun să fie dezbătut şi aprobat în şedinţa 

ordinară a Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, din luna august 2021. 

 

 ADMINISTRATOR PUBLIC,  INSPECTOR,  INSPECTOR, 

     Băraru Oana Giorgiana   Roșu Cătălin-Sorin Stoica Mirela 


