
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL CONSTANȚA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPRAISAR 

 

 
HOTARÂREA 

nr. 4 din 29 ianuarie 2021  
privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții “Reabilitare 

străzile Macilor și Daciei, în comuna Topraisar” 
 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 
b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 

la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c)    art. 7 alin. (2)  din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare; 
d) art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare; 
e) Hotărârea Guvernului nr. 507/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

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

f)    art. 129 alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 
privind Codul administrativ;  

g)  art. 3 alin. (2), art. 42 alin. (4), art. 80 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Topraisar, în calitatea sa de inițiator 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Topraisar 
c) Avizul Comisiei nr. 1 – Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-

financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecția mediului și turism, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală 

d) Avizul Comisiei nr. 3 – Comisia de specialitate pentru culte, juridică, disciplină, 
apărarea ordinii și liniștii publice, apărarea drepturilor cetățenilor, administrație publică 
locală 

 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. e) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
                 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPRAISAR, întrunit în ședința ordinară din 
data de 29 ianuarie 2021, adoptă prezenta hotărâre 
 
       Art. 1. - Se aprobă proiectul tehnic și detaliile de execuție aferente obiectivului de investiții 
“Reabilitare străzile Macilor și Daciei, în comuna Topraisar”, proiect nr. DS 28/2020, întocmit de 
S.C. CONSULTANT PROIECT & MANAGEMENT SRL,  având părțile scrise și desenate 
prevăzute în anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.       



        Art. 2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul “Reabilitare străzile 
Macilor și Daciei, în comuna Topraisar”, prevazuți în anexa nr. 2 ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
        Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, 
primarului comunei Topraisar și prefectului județului Constanța, personalului din aparatul de 
specialitate al Primarului comunei Topraisar și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe 
pagina de internet la adresa:  www.primariatopraisar.ro     
            
.    
   
                                                                                                                                                        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

 …………………………….……… 
                  Nicolaie PĂUN 

Contrasemnează pentru legalitate, 
SECRETARUL GENERAL AL 

COMUNEI TOPRAISAR 
 …………………………….……… 

                  Mihai IACOBOAIA 

http://www.primariatopraisar.ro/


 
Anexa nr. 2 la H.C.L. Topraisar nr. 4/29.01.2021 

 
 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  
aferenți proiectului “Reabilitare străzile Macilor și Daciei, în comuna Topraisar” 

 
 

I. INDICATORI ECONOMICI 
 

1. Valoarea totală a investiției: 2.152.891,89 lei (inclusiv TVA) 

 din care: 

 - construcții-montaj (C+M): 2.105.886,89 lei (inclusiv TVA) 

2. Valoarea totală a investiției: 1.809.152,85 lei (exclusiv TVA) 

 din care: 

 - construcții-montaj (C+M): 1.769.852,85 lei (exclusiv TVA) 

3. Durata de realizare: 12 luni 

4. Sursa de finanțare: buget local 

5. Faza documentației: P.T. + D.E. 

 
II. INDICATORI TEHNICI 

 
1. Sistemul rutier pentru strazi: 

• Decaparea  pietruirii existente pe o grosime de aproximativ 42 cm. 

• Taiere acostamente pe o grosime de minim 10 cm 

• Asternere piatra sparta pe acostamente in grosime de 15 cm - refolosirea pietrei 

neinfestate din pietruirea existenta  

• Asternere strat filtrant din nisip de 7 cm  

• Asternere strat de piatra sparta in grosime de 20  cm. 

• Asternere strat de macadam in grosime de 10 cm. 

• Asternere  strat de uzura din beton asfaltic EB16rul 50/70 de 6 cm 

2. Sistemul rutier pentru accese proprietati: 

• Decaparea  teren pe o grosime de aproximativ 30 cm. 

• Asternere strat filtrant din nisip de 5 cm  

• Asternere strat de piatra sparta in grosime de 15  cm. 

• Asternere  strat din  beton de ciment C 30 / 37 de 10 cm 

3. Strazile proiectate  



 

 Lungimea totala a strazilor proiectate este de 1 881 ml. Suprafata totala ocupata din 

domeniul public al localitatii este de 20 670 mp, din care suprafata carosabila  de 11 950,00 mp, 

respectiv: 

Strada Daciei –tronson I - 959,00 m; 

Strada Daciei –tronson II - 166,00 m; 

Strada Macilor - 756,00 m; 

   si au lungimea totala de  1 881 m. 

   Pantele transversale ale carosabilului dupa executia lucrarilor vor fi de 2.5 %  . 

4. Accesele proiectate  

Accesele proiectate sunt pietonale si auto cu latimea de 1.0 m si 4.0 m si sunt in numar de 22 

buc. pe strada Macilor si 51 buc. pe strada Daciei. Suprafata totala a acceselor este de 1860 mp, 

respectiv: 

 Strada Daciei –tronson I+II - 1530,00 mp; 

 Strada Macilor - 330,00 mp; 

 
 

 


