
R O M A N I A 

JUDETUL ILFOV 

PRIMARIA NUCI 

PRIMAR 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind 
Aprobarea Caietului de sarcini privind obiectivul: Lucrări de întreținere 

drumuri pietruite în comuna Nuci, Județul Ilfov  

 
Primarul comunei Nuci, in temeiul art. 136, alin. (1) din OUG nr. 57/2019, privind Codul 

Administrativ, 

 Având in vedere: 

- OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțare din fonduri publice; 

-  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Caietului de sarcini privind obiectivul: Lucrări de întreținere drumuri pietruite în comuna 

Nuci, Județul Ilfov  

În baza referatului de aprobare al primarului și a raportului de specialitate întocmit de către 

viceprimar. 

În temeiul art. 136, alin. (1) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, 

 

Propun prezentul 

PROIECT DE HOTARARÂRE 

  

Art. 1. Se aprobă caietul de sarcini privind obiectivul: Lucrări de întreținere drumuri pietruite în 

comuna Nuci, Județul Ilfov “ 

 

 

Indicatorii tehnico-economici: 

1 
Valoarea totala a investiţiei (inclusiv TVA), din 

care: 336.883,60 
lei 

2. Constructii montaj (inclusiv TVA): 336.883,60 lei 

5. Durata de realizare a investiţiei 45 zile 



 

Descrierea din punt de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic 
 

Denumirea obiectivului Lucrări de întreținere drumuri pietruite în comuna Nuci, 
Județul Ilfov : 

Strada Zambilelor L=50 m.l. si latimea de 3,30 m ;  

Strada Islaz cu lungimea de L=100 m si latimea de 4,0 m,; 

Strada Lacramioarei L=250m si latimea de 5,0 m;  

DC21A (Micsunesti Mari -Fierbinti )L=350 m si latimea de 6,50m;  

 

Beneficiar PRIMARIA NUCI 

Amplasament Strada Zambilelor L=50 m.l. si latimea de 3,30 m ;  

Strada Islaz cu lungimea de L=100 m si latimea de 4,0 m,; 

Strada Lacramioarei L=250m si latimea de 5,0 m;  

DC21A(Micsunesti Mari  -Fierbinti) L=350 m si latimea de 6,50m;  

 

Regim juridic Domeniul public al comunei Nuci 

Suprafata Strada Zambilelor L=50 m.l. si latimea de 3,30 m ;  

Strada Islaz cu lungimea de L=100 m si latimea de 4,0 m,; 

Strada Lacramioarei L=250m si latimea de 5,0 m;  

DC21A (Micsunesti Mari -Fierbinti) L=350 m si latimea de 6,50m;  

 

 

 

Art. 2. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului 

Județului Ilfov în vederea controlului de legalitate, primarului Comunei Nuci, județul Ilfov și va 

afișa la loc vizibil. 

 

 

Initiator, 

Primar,      Contrasemneaza, 

                          Secretar general, 
 

 


