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RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea 

Proiectului tehnic  si a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 

investiție 

”Înființare creșă în comuna Micești, județul Argeș” 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat şi documentaţia tehnică elaborată de S.C. 

Consulting Urban Proiect Grup  S.R.L.  în vederea realizării obiectivului de investiţii 

considerăm că acestea sunt conforme cu actele normative în vigoare şi documentele 

programatice, respectiv:  

HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (*actualizată*)privind etapele de 

elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;  

- Prevederile art.129 , alin.3, lit.”d” din OUG 57 din 2019 Consiliul local  aprobă, la 

propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de 

interes local, în condițiile legii; 

- prevederile art.41 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, “ Cheltuielile pentru investiţii publice şi alte 

cheltuieli de investiţii finanţate din fonduri publice locale se cuprind în proiectele de 

buget, în baza programului de investiţii publice al fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, 

întocmit de ordonatorii principali de credite, care se prezintă şi in secţiunea de dezvoltare, 

ca anexă la bugetul iniţial şi, respectiv, rectificat, şi se aprobă de autorităţile deliberative. ” 

     Prin Proiectul tehnic+Caiete de sarcini+Detalii de executie  intocmit de S.C. 

Consulting Urban Proiect Grup  S.R.L.   se propun urmatoarele lucrari: 

  

 



"Infiintare cresa in comuna Micesti, judetul Arges" care va  avea o suprafata 

construita desfasurata  de 842,10 mp , regim de inaltime P+ 1E fiind compartimentata 

astfel: 

• La Parter : camera tehnica, vestiar personal, depozit legume si oua, hol 

aprovizionare, depozit metarii prime, bucatarie, sala clasa grupa 2, spatiu odihna grupa 2, 

grup sanitar 2, grup sanitar 1, spatiu odihna grupa 1, sala de caklsa grupa 1, curte 

acoperita, camera izolare cu grup sanitar, cabinet medical cu grup sanitar, depozit 

carucioare, vestiar copii, oficiu curatenie, camera multifunctionala, oficiu distributie, 

biberonerie, spalator vase, hol circulatii persoane cu acces scara; 

• La etaj: vestiar, depozit rufe murdare, spalatorie, uscatorie/calcatorie, depozit 

rufe curate, spatiu odihna personal, sala multifunctionala, depozit jucarii si materiale 

didactice, zona circulatii, scara acces etaj, birou conducere, birou adminsitrativ, cabinet 

personal educativ, grup sanitar, depozit materiale de curatenie, camera centrala detectie; 

• Spatii verzi; 

• Alei pietonale; 

• Parcaj; 

• Loc de joaca; 

• Imprejmuire; 

Categoria de importanta conform H.G. 766/1997: C normala; 

  

               Indicatori financiari: 

        C+M= 1.747.154,28   Lei fara  TVA 

        Total general=  2.161.746,83   Lei fara TVA;  

   

       Avand in vedere cele prezentate mai sus propun Conisliului local al Comunei Micesti 

aprobarea  Proiectului tehnic  si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de 

investitie ”Înființare creșă în comuna Micești, județul Argeș”. 

 

 

                                                         Intocmit 

                                              Tudorache Ionut Sergiu 


