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RAPORT 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici din studiul de fezabilitate “Asflatare 
străzi în comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov, Șoseaua București – Târgoviște 47-49” 

 
Văzând expunerea de motive a dl. Paul Mihai Nicu Precup, primarul comunei Mogoșoaia, 
se fac următoarele precizări: 

Studiul de fezabilitate “Asflatare străzi în comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov, Șoseaua București 
– Târgoviște 47-49” este necesar deoarece șoseaua București – Târgoviște 47-49, este un 
drum de servitute ce rulează paralel cu DN1A (Șoseaua București – Târgoviște) de la 
intersecția cu strada Lupupână la capătul rampei ce urcă spre calea ferată. Acest drum 
deservește un număr redus de locuințe al căror acces la proprietate este însă foarte mult 
îngreunat de starea foarte degradată a împietruirii ce constituie însăși strada. 

Drumul se află în intravilanul comunei și este delimitatăpe partea dreaptă (sud) de 
gardurile proprietăților deservite, iar pe partea stângă (nord), de terasamentul abrupt al 
rampei pe care se află strada. Traseul străzii este alcătuit din linii drepte și se desfășoară 
între limitele cadastrale existente.  

Studiul prevede asfaltarea acestei străzi prin prevederea unei îmbrăcăminți rutiere 
moderne, precum și îmbunătățirea elementelor geometrice în plan și profil longitudinal 
fața de situația existentă, astfel încat să se obțină îmbunătățirea circulației rutiere și 
siguranței pietonale. 

Prezentul studiu este relevant pentru îmbunătățirea infrastructurii de transport 
regionale și locale, al cărei obiectiv îl reprezintă îmbunătățirea accesibilității regiunii și 
mobilității populației, bunurilor și serviciilor în vederea stimulării dezvoltării economice 
durabile. 

Realizarea obiectivului se va concretiza într-o serie de avantaje social – economice, 
precum: 

• Îmbunătățirea substanțială a nivelului de servicii către populație; 
• Îmbunătățirea semnificativă a standardelor de mediu; 
• Dezvoltarea economică și socială durabilă. 

Totodată prin implementarea proiectului se estimează că se va obține : 

• Îmbunătățirea stării de sănătate a locuitorilor comunei prin accesul la mijloacele 
de intervenție în caz de urgență, ca urmare a faptului că drumurile devin 
practicabile în orice condiții meteorologice; 



 

 
 
 

• Creșterea frecvenței școlare și scăderea abandonului școlar prin posibilitatea 
utilizării drumurilor locale și pe timp ploios, drumurile devenind practicabile 
indiferent de condițiile meteorologice. 

 
Pentru lucrările prevăzute în studiul de fezabilitate valoarea de investiție este de 170.925,00 

lei fără TVA., din care C+M 147.014,00 lei fără TVA, pentru o lungime totală a terenului de 

127,465 ml cu un profil transversal de 4 ml. 

Pentru toate considerente expuse anterior, în temeiul 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, precum și a  prevederile 

art. 129 alin. 4 lit. d, art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ propun aprobarea unei hotărâri de consiliu local privind aprobarea 

indicatorilor tehnico - economici din studiul de fezabilitate “Asflatare străzi în comuna 

Mogoșoaia, jud. Ilfov, Șoseaua București – Târgoviște 47-49”. 
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