
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.  72 
Din 06.09.2021 

 
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare 
trotuare și șanțuri în comuna Ivești, județul Galați” 

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, județul Galaţi; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului:  5942 din 24.08.2021 

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

06.09.2021; 
Având în vedere Referatul de aprobare a domnului Gheoca Maricel, primarul comunei 

Iveşti, judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrat sub nr. 5942 din 24.08.2021; 
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. 6035 din 
30.08.2021; 

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 Documentațiiile tehnice faza de proiectare DALI și P.Th+D.E.+C.S. 
întocmită de S.C. DM Buildings & Roads Engineering & Partenership” S.R.L. Galați, județul 
Galați, pentru obiectivul de investiții „Modernizare trotuare și șanțuri 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 alin.(1) lit.„b” pct.i) și iii), art.9, art.10 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 „Modernizare trotuare și șanțuri în 

comuna Ivești, județul Galați”. 
 
Art.2.- Se aprobă Documentațiiile tehnice faza de proiectare DALI și P.Th+D.E.+C.S. 

întocmită de S.C. DM Buildings&Roads Engineering&Partenership” S.R.L. Galați, județul Galați, 
pentru obiectivul de investiții „Modernizare trotuare și șanțuri în comuna Ivești, județul 
Galați””, potrivit anexelor nr.1 și nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

trotuare și șanțuri în comuna Ivești, județul Galați”, cu valoarea totală de 2.978.209,25 lei 
(inclusiv TVA), potrivit anexei nr.3 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, 
 
  Tudose Ilie     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.72  din 06.09.2021 

 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei 

„Modernizare trotuare și șanțuri în comuna Ivești, județul Galați” 

 

A. INDICATORI TEHNICI 

1. Caracteristici generale: 

- Lungime trotuar: 3527 m; 

- Lațime trotuar: 1,70 m; 

- Lungime de amenajare șanț/rigolă: 775 m; 

- Lățime șanț 1,60-1,70 m; 

- Lățime rigolă carosabilă: 0,70 m 

- Lățimea acostamentelor 0,75-1,00-2,20 m; 

- Refacere zonă verde: 4.225 m.p.. 

- Panta transversala pe zona trotuarului: 2,00%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

 

Trotuar partea dreapta DN 25 km .21+327-km.24+854 

- Lungime trotuar: 3527 m; 

- Lațime trotuar: 1,70 m; 

- Lungime borduri prefabricate 10x15 cm: 7.010 ml; 

- Suprafață trotuar (asfalt): 5.220 mp; 

- Refacere zonă verde: 2.900 m.p.. 

- Suprafață lucrări proiectate: 8.820 mp. 

 

Șanț  partea dreapta DN 25 km .22+960-km.23+735 

- Lungime de intervenție: 775 m; 

- Lungime rigolă carosabilă: 212 m 

- Lungime șanț betonat: 373 m; 

- Lungime rigolă carosabilă: 0,70 m; 

- Lățime șanț betonat: 1,60-1,70 m; 

- Lățimea acostament din piatră spartă: 0,75-1,00-2,20 m; 

- Platforme de acces betonate: 2 buc. 

- Podețe Ø400 mm: 39 buc.; 

- Refacere zonă verde: 1.325 m.p.. 

- Suprafață lucrări proiectate: 4.150 mp. 

 
B. Durata estimată de realizare a investiţiei: 6 luni calendaristice 

 

   C.  INDICATORII FINANCIARI: 

Valoarea totală a obiectivului de investiţii  = 2.978.209,25 lei (inclusiv TVA), din care 

C+M       = 2.751.329,83 lei (inclusiv TVA) 

Valoare totală a obiectivului de investiţii = 2.506.757,504 lei (fără TVA), din care 

C+M       = 2.312.041,88 lei (fără TVA). 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R 
Nr.5942 din 24.08.2021 

REFERAT DE APROBARE 
 

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

investiții „Modernizare trotuare și șanțuri în comuna Ivești, județul Galați” 

 
 Cheltuielile pentru investiţiile publice finanţate din fonduri publice locale se cuprind în 
proiectele de buget , în baza programului de investiţii publice al fiecărei unităţi 
administrativteritoriale , 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 aceleobiective de investiţii pentru 
care sunt asigurate integral surse de finanţare prin proiectul de buget multianual . 

Având în vedere Devizul general al obiectivului de investiții „Modernizare trotuare și 

șanțuri în comuna Ivești, județul Galați”, întocmit de .C. DM Buildings & Roads Engineering 

& Partenership” S.R.L. Galați, județul Galați parte integrantă din prezenta hotărâre, suma totală 

este  de 2.978.209,25 lei ( TVA inclus)după cum urmează: 

Valoarea totală a obiectivului de investiţii  = 2.978.209,25 lei (inclusiv TVA), din care 

C+M       = 2.751.329,83 lei (inclusiv TVA) 

Valoare totală a obiectivului de investiţii = 2.506.757,504 lei (fără TVA), din care 

C+M       = 2.312.041,88 lei (fără TVA). 

Devizul general este partea componentă a documentației tehnice, prin care se stabilește 
valoarea totală estimativă, exprimată în lei, a cheltuielilor necesare realizării unui obiectiv de 
investiții. 

Având în vedere: 
-  starea degradată a trotuarelor din zona de vest a DN 25 cuprinse intre zona 

Romtelecom și hotarul de sud al comunei Ivești, datorită realizării racordurilor la 
utilități a riveranilor (degradări specifice structurilor din beton: dale fisurate și 
crăpate, dale tasate sau măcinate local, rosturi colmatate)  

- șanțul existent din pământ între zona DN 25 Poliție Diecheni și hotarul de sud al 
comunei Ivești, în care colectarea și evacuarea apelor pluviale este deficitară, 
șanțul fiind colmatat datorită in special realizării incorecte a podețelor de acces, el 
fiind întrerupt in zona acceselor, influențând scurgerea corectă a apelor, condiția de 
continuitate fiind neîndeplinită, 

propun Consiliului local efectuarea unor lucrări de intreținere prin Modernizare trotuare și șanțuri 
în comuna Ivești, județul Galați. 

Scopul investiției îl constituie eliminarea disconfortului înregistrat în desfășurarea circulației 
pietonale în condiții optime, reglementarea pantelor transversale si declivităților, asigurarea 
colectării și evacuării apelor pluviale în zona șanțurilor, în conformitate cu normele in vigoare.  

Propun Consiliului local al comunei Ivești aprobarea detaliilor tehnice de execuție rezultaţi din 
documentația tehnică pentru acest obiectiv de investiție, după cum urmează: 

 
A. INDICATORI TEHNICI 

1. Caracteristici generale: 

- Lungime trotuar: 3527 m; 

- Lațime trotuar: 1,70 m; 

- Lungime de amenajare șanț/rigolă: 775 m; 

- Lățime șanț 1,60-1,70 m; 

- Lățime rigolă carosabilă: 0,70 m 



- Lățimea acostamentelor 0,75-1,00-2,20 m; 

- Refacere zonă verde: 4.225 m.p.. 

- Panta transversala pe zona trotuarului: 2,00%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

 

Trotuar partea dreapta DN 25 km .21+327-km.24+854 

- Lungime trotuar: 3527 m; 

- Lațime trotuar: 1,70 m; 

- Lungime borduri prefabricate 10x15 cm: 7.010 ml; 

- Suprafață trotuar (asfalt): 5.220 mp; 

- Refacere zonă verde: 2.900 m.p.. 

- Suprafață lucrări proiectate: 8.820 mp. 

 

Șanț  partea dreapta DN 25 km .22+960-km.23+735 

- Lungime de intervenție: 775 m; 

- Lungime rigolă carosabilă: 212 m 

- Lungime șanț betonat: 373 m; 

- Lungime rigolă carosabilă: 0,70 m; 

- Lățime șanț betonat: 1,60-1,70 m; 

- Lățimea acostament din piatră spartă: 0,75-1,00-2,20 m; 

- Platforme de acces betonate: 2 buc. 

- Podețe Ø400 mm: 39 buc.; 

- Refacere zonă verde: 1.325 m.p.. 

- Suprafață lucrări proiectate: 4.150 mp. 

 
B. Durata estimată de realizare a investiţiei: 6 luni calendaristice 

 

   C.  INDICATORII FINANCIARI: 

Valoarea totală a obiectivului de investiţii  = 2.978.209,25 lei (inclusiv TVA), din care 

C+M       = 2.751.329,83 lei (inclusiv TVA) 

Valoare totală a obiectivului de investiţii = 2.506.757,504 lei (fără TVA), din care 

C+M       = 2.312.041,88 lei (fără TVA). 

 Fata de cele afirmate mai sus propun aprobarea proiectului de hotărâre privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare trotuare și 
șanțuri 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 
Serviciul Financiar contabil, Salarizare, Resurse umane, Impozite și taxe 
Compartimentul Urbanism, Cadastru, Amenajarea teritoriului, Disciplina in constructii, 
Investitii, Achiziţii publice, Monitorizare contracte 
Nr.6035 din 30.08.2021 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

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

investiții „Modernizare trotuare și șanțuri 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 rezultați din Documentațiiile tehnice faza de proiectare DALI și P.Th+D.E.+C.S. 

întocmită de S.C. DM Buildings & Roads Engineering & Partenership” S.R.L. Galați, județul Galați, 

pentru obiectivul de investiții „Modernizare trotuare și șanțuri în comuna Ivești, județul Galați”. 

 Scopul proiectului  pentru obiectivul de investiție „Modernizare trotuare și șanțuri în 

comuna Ivești, județul Galați” îl constituie executarea lucrărilor așa cum au fost prezentate in 

Referatul de aprobare care insoțește proiectul de hotărâre. 

 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 septembrie 2021. 

 

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  ADMINISTRATOR PUBLIC,       
 
   Barbu Corina-Ionela    Băraru Oana-Giorgiana       
 
 

INSPECTOR, 
 

Roșu Cătălin-Sorin 
 


