
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUN_AGIROV

CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE

Privind aproba devizul general cu indicatorii tehnico-economici care se

finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala 3, pentru investitia
"Modemizarea infrastructuri rutier€ din comuna Girov,.iudetul Neamt"

Consiliul Local al comunei Girov in sedinta;

In temeiul prevederilor art.3 alin.I din Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata
Sn,asbourg la 1 5 octombrie I 985, ratificata prin Legea nr. 199/ 1997, ., prin autonomie locala se intelel
dreptttl si capacitatea efectiva ale autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de
gestiona, in cadrul legii, in nume propriu si in inleresul populatiei locale, o parle importanttt
treburilor publice";

ln baza prevederilor a*.44 alin.(1) din Legea nr.27312006, privind finanfele publice locale; ale arr

alin.(1) lit.e) O.U.G.2812013 pentru aprobarea P.N.D.L. si ale art.s lit.e), aft.6 alin.(4) qi art.8 alin.(3) din Norrr
metodologice pentlu punerea in aplicare a plevederilor OUC 2812013 pentru aprobarea Prograrnului naiional
dezvoltale locale, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.l 851/2013 cu modificiri;

AnalizAnd expunerea de motive a plimarului cornunei GIROV, inregistrat sub nr. 1.079 din 29.01.201'
referatul cornpartimentului de specialitate din cadrul aparatului executiv al prirnarului comunei GIROV, inregis
sub nr. i.078 din 29.01.2019 privind oportunitatea acceslrii de fonduri guvemamentale prin P.N.D.L. 3 din car

MDRAP:
LuAnd in considelare avizul cornisiei de specialitate.
in terneiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2), lit. ..b" coloborate cu 9i alin.(4) lit. "a" gi "d''. art.45 alin.

qi arr.1J5 alin.(J) Iit."b"din legea adrrinistraliei publice iocale nr. 215/2A01, r'epublicata, cu nrodificdril<
completdrile ulterioare, avfurd in vedere prevederile:

HOTARASTE:

An.l. Se aproba devizul general pentlu obiectivul de investitii "Modernizarea infrastructuri rutieled
conruna Girov, judetulNeamt" cu indicatorii tehnico-economici, pentru lungimea de 4,73 knr confoun studiului
fezabilitate din car e rezulta:

Valoarea totala a investitiei: 5.111.935,18lei cu TVA din care:

a).Cheltuieli buget de stat: 4.980.204,61 lei cu TVA;
Ait.2. Se aprobd asigurarea cofinantririi obiectivului de investitii "Modet'nizarea infrastructut i t'utiere c

con.rurra Girov,judetul Neamt" cu sLrma de 197.7i0,57 LEI cu TVA, pefltIu plata unor cheltuieli care nu se

finanleazd plin PNDL 3 cum surt: chehuieli pentru oblinerea;i amenajarea terenului, studiile de
fezabilitate/documentatiile de avizare a lucr'6rilor de interr'entrii, studiile de teren, studiile de specialitate.
expeftizele tehnice gi/sau audit energetic, asistenta tehnicd, consultanlA, taxe pentru oblillerea de

avizelacorduri/autolizalii, organizarea procedurilor de achizilii, active necorporale, cheltuieli conexe organizdri
gantier, comisioane, cote, taxe, cheltuieli pentru probe tehnologice. teste gi predare la beneficiar.

intrunit

t



t Art.3.PrimarulcomuneiGirov,prinbiroulfinanciar-contabildincadrulaparatuluide
apeaiulitu,. va asigura aducetea la indeplinire a prevederilol prezentei hotarari:

Art.4. Secretarul ao.un., i oo-u ioruni"i pr"r.ntu hotararc instituliilor 5i persoanelor intetesate'

Avizez,
Secretar
Elenafi
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Primaria comunei Girov
Comuna Girov
JudetulNeamt
Nr. 1.079 din ?9.01.2019

Expunere de motive

Ciubotaru Vasile, primarul comunei Girov, judetul Neamt, prin prezenta in

proiectul de hotarare privind aprobarea Devizului General reactualizat in r

procedurilor de achizitie publica pentru obiectivul de investifie: " Modernizarea infi'astr

lutiere din comuna Girov, judetul Neamt,,; analizafid referatul de specialitate intocmi

compartimentul Achizitii Publice + U.I.P, cu numarul 1.075 din 29.01.2019 adt

cunostinta necesitatea aprobarii Devizului General cu indicatorii tehaico-economi,

baza Studiului de Fezabilitate efectuat pentru obiectivul de investilie: "" Modeln

infrastructuri rutiere din comuna Girov, judetul Neamt.

Avand in vedere cele relatate, supun spre aprobare prezentul proiect in sedin

indata a Consiliului local din luna Ianuarie 2019.

Cu stima,



Comuna Girov
Compartiment achiziti+UAT
Nr. 1 075 din 29.01 .2019

Referat de specialitate

Subsemnatul Mocanu Radu, salariat in cadrul Primariei Girov, compartiment Achizitii Publice-'
U.l.P" va aduc [a cunostinta urmatoarele :

Avand in vedere prevederile Anexei nr. 4, pct. A, art. 5 din HG 2812008 si anume,.Devizul
general intocmit la faza de - studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii. se

actualizeaza prin grija beneficiarului ori de cate ori este necesar, dar de regula in urmatoarele situatii:
.-...d) dupa incheierea contractelor de achizitie. rezultand valoarea de tlnantare a obiectivului de investiti
lucrarilor de interventii ..." precum si prevederile Ordinului nr.2206 din 6 noiembrie 2014 privind
modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor O.U.C. nr'.
28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala 3 prin care se stabileste valoarea
totala reala a investitiei si defalcarea acesteia pe surse de finantarea (buget de stat si buget local).

Fata de cele mai sus mentionate propun aprobarea devizului general, actualizat dupa incheierea
contractelor de achizitie publica, pentru obiectivele de investitii.." Modernizarea infrastructuli rutiere din
cornuna Girov, judetul Neamt,,.

S-a realizat Devizului general cu indicatorii tehnico-economici al obiectivului de investitiei prin
cale se stabileste valoarea de: 5.177.935.18 lei cu TVA.

Fata de cele mai sus mentionate va precizez ca este necesar adoptarea unei hotarari de consiliu local
pentru aprobarea Devizului General privind cheltuieli eligibile-buget de stat si cheltuieli neeligibile -
buget local pentru care se asigurdrii finantarea si cofinanlarea obiectivului de investilie: " Modernizarea
infrastructu[i rutiere din comuna Girov,judetul Neamt -..

Inspector Achizitii Publice + U.l.P,
Mocanu Radu


