
 

PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

Comuna  Albestii de Arges, Judetul Arges, Cod Fiscal 4121978, CP 117005 

Tel./Fax 0248 / 735005 
 

PROIECT DE HOTARARE NR. 34 

Privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a 

indicatorilor tehnico economici inițiali și actualizați și a devizului general al 

obiectivului de investiții inițial și actualizat pentru investiția 

 

“MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN 

COMUNA ALBESTII DE ARGES JUDEŢUL ARGEŞ " 

 

 Având în vedere art. 5. alin. (4) din H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si 

continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 

de investitii finantate din fonduri publice; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 

pentru aprobarea Programului Naţional de Investitii Anghel Saligny; 

Ținând cont de: 

a) referatul de aprobare nr. 5717/26.07.2022 prezentat de către primarul comunei 

Albeștii de Argeș, în calitatea sa de inițiator, prin care se susține necesitatea și 

oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

b) raportul compartimentului de resort nr. 5718/26.07.2022 din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului, prin care se motivează, în drept și în fapt,  necesitatea și 

oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit.a) si lit. b), art. 139 alin. (1) din 

Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile și completarile ulterioare; 

Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

In baza art. 196 alin. l lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare, 

 

P R O P U N E : 



 

Art.1 – Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenție,  indicatorii 

tehnico economici inițiali și actualizați și a devizului general al obiectivului de investiții 

inițial și actualizat  pentru obiectul de investiții “MODERNIZARE PRIN ASFALTARE 

DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA ALBESTII DE ARGES JUDEŢUL 

ARGEŞ", conform anexei 1 la prezenta hotărâre. 

 Art.2 - Finanțarea investiției se va realiza prin Programul Național de Investiții 

“Anghel Saligny” . 

 Art.3 - Cheltuielile neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la 

art.1 precum și cheltuielile de întreținere și/sau reparare se suportă din veniturile proprii 

ale bugetului local. 

 Art.4.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Albeștii de Argeș. 

 Art.5 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștiința publică prin afișare la sediul 

autorității publice locale și se va comunica Instituției Prefectului Județului Argeș în 

scopul exercitării controlului de legalitate. 

 

 

 

 
     Inițiator proiect,                                                                                    Avizat, 
           Primar,                                          Secretar general, 
      Popa Gabriel                                                                                  Ișfan Elena 



"MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN 

COMUNA ALBESTII DE ARGES JUDEŢUL ARGEŞ" 

ANEXA 1 la Proiectul nr.34 /26.07.2022 

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei: 

1. Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA – 22.198.682,32 lei, din care: 

Bugetul de Stat = 20.000.000 lei 

Bugetul local = 2.198.682,32 lei 

 

2. Capacitati (in unitati fizice):  

Se vor executa in cadrul investitiei: 

- Drumuri modernizate cu lungimea de 15106 ml 

- Drumuri laterale modernizate    26 buc 

- Amenajare intersectie cu DN   9 buc 

- Santuri betonate cu sectiune trapezoidala Lsant betonat= 11982 m 

- Rigole de acostament Lrigola acostamnet= 1470 m 

- Santuri de pamnt Lrsant pamant= 1294 m 

- Rigola carosabila Lrigola carosabila= 2613 m 

- Platforme de intalnire    33 buc 

- Podete tubulare Ø300    3 buc 

- Podete tubulare Ø800    25 buc 

- Podete tubulare Ø1000    4 buc 

- Zid de sprijin     723 ml 

- Marcaje longitudinale    30212 ml 

- Indicatoare rutiere    44 buc 

 

    Inițiator proiect,                                                                                Avizat, 
           Primar,                                          Secretar general, 
      Popa Gabriel                                                                               Ișfan Elena 



 

PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

Comuna  Albestii de Arges, Judetul Arges, Cod Fiscal 4121978, CP 117005 

Tel./Fax 0248 / 735005 

Nr. 5717 / 26.07.2022 
 

Referat de aprobare 

 

La Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție, a indicatorilor tehnico economici inițiali și actualizați și a devizului 

general al obiectivului de investiții inițial și actualizat pentru investiția 

 

“MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN 

COMUNA ALBESTII DE ARGES JUDEŢUL ARGEŞ " 

 

Având în vedere necesitatea continuării demersurilor în vederea obținerii finanțării 

pentru proiectul “ MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUMURI DE INTERES 

LOCAL IN COMUNA ALBESTII DE ARGES JUDEŢUL ARGEŞ”, ceea ce însemnă 

în acest moment aprobarea indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați și a 

devizului general al obiectivului de investiții inițial și actualizat, cât și a participării la 

programul de finanțare Anghel Saligny; 

În temeiul prevederilor art. 136, alin.(8) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ: “(8) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei 

consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoţit de: 

a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de 

iniţiator”, vă propun spre dezbatere și adoptare Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico economici 

inițiali și actualizați și a devizului general al obiectivului de investiții inițial și actualizat 

pentru investiția: “MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUMURI DE INTERES 

LOCAL IN COMUNA ALBESTII DE ARGES JUDEŢUL ARGEŞ ". 

 

 

 

PRIMAR, 

Popa Gabriel 



 

 
PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

Comuna  Albestii de Arges, Judetul Arges, Cod Fiscal 4121978, CP 117005 

Tel./Fax 0248 / 735005 

Nr. 5718 / 26.07.2022 
 

Raport de specialitate 

La Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție, a indicatorilor tehnico economici inițiali și actualizați și a devizului 

general al obiectivului de investiții inițial și actualizat pentru investiția 

 

“MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN 

COMUNA ALBESTII DE ARGES JUDEŢUL ARGEŞ " 

 

Având în vedere documentația depusă de S.C. BUILDING DESIGN 2000 TOP 

S.R.L. ce conține indicatorii tehnico-economici și Devizul General al obiectivului 

“MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN 

COMUNA ALBESTII DE ARGES JUDEŢUL ARGEŞ ", 

-necesitatea continuării demersurilor în vederea obținerii finanțării pentru proiectul 

“MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN 

COMUNA ALBESTII DE ARGES JUDEŢUL ARGEŞ”, ceea ce însemnă în acest 

moment aprobarea indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați și a devizului 

general al obiectivului de investiții inițial și actualizat, cât și a participării la programul 

de finanțare Anghel Saligny; 

Vă propun spre aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de 

avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico economici inițiali și actualizați 

și a devizului general al obiectivului de investiții inițial și actualizat pentru investiția 

“MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN 

COMUNA ALBESTII DE ARGES JUDEŢUL ARGEŞ ". 

 

 

 

 

Consilier superior  

ȘTEFAN CRISTIAN 

 


