
JUDE TUL GIURGIU
COMUNA ROATA DE JOS

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 81 / 31.10.2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati pentru obiectivul de investitii "Extindere
sistem de canalizare in satele Roata de Jos, Roata Mica si Sadina, extindere sistem alimentare cu

apa in satele Roata de Jos, Roata Mica si Sadina, comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu"

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, avand in
vedere:

a)Raportul de aprobare inregistrat sub nr. 502/1282/15.10.2019 a primarului comunei Roata de Jos,
Judetul Giurgiu;

b) Referatul de specialitate intocmit de Aparatul de Specialitate din cadrul Primariei Comunei Roata
de Jos, Judetul Giurgiu, inregistrate cu nr. 498/1278/15.10.2019;

c) Prevederile Contractului consultanta Si proiectare incheiat intre Comuna Roata de Jos si
S.C. Faunus Expert SRL. Nr. 68/13853/14.05.2019, cu obiect "Actualizare Studiu de Fezabilitate pentru
investitia Extindere Sistem de canalizare in satele Roata Mica si Sadina, comuna Roata de Jos,
Judetul Giurgiu";

d) Devizul general al obiectivului de investitii "Extindere sistem de canalizare in satele Roata de
Jos, Roata Mica si Sadina, extindere sistem alimentare cu apa in satele Roata de Jos, Roata Mica si
Sadina, comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu" intocmit de S.C. Faunus Expert SRL. Nr.
68/13853/14.05.2019;

e) Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul
Giurgiu numerele: 549/2229/29.10.2019, 550/2230/29.10.2019 si 551/2231/29.10.2019;

Avand in vedere temeiul legal:
a) Prevederilor art. 129, alin. (2), lit. "d", alin. (7), lit. "n" si alin. (2), lit. "b", alin. (4), lit. "a", art.

155, alin. (1), lit. "d" din Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind codul administrativ,
b) Prevederile art. 37 din Legea 500/2002, privind finantele publice, cu modificarile si completarile

ulterioare si prevederile art. 44(1) si (4) si art.45 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare;

e) Prevederile H.G. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor
tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

0 Prevederile Ordinului 1851/2013, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
national de dezvoltare localã.

g)Prevederile art. 7, alin. (13) din Legea 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia
publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

h) Prevederile Legii 24/2000, privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor
normative, republicagta cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. "a" si art. 139, alin. (3) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului privind codul administrativ, Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu adopta
urmatoarea,

HOTARARE

Art.!. (1) Se aproba indicatorii tehnico economici actualizati pentru obiectivul de investitii
pentru obiectivul de investitii "Extindere sistem de canalizare in satele Roata de Jos, Roata Mica si
Sadina, extindere sistem alimentare cu apa in satele Roata de Jos, Roata Mica si Sadina, comuna
Roata de Jos, Judetul Giurgiu", cu noua valoare a investitiei conform Devizului general actualizat, dupa
cum urmeaza :



- Valoare totala a investitiei = 18.035.979,89 lei fara TVA respectiv 21.3386.884,05 lei cu TVA
- Valoare TVA = 3.355.904,16 lei
- Din care C+M = 17.539.353,47 lei fara TVA respectiv 20.871.830,63 lei cu TVA.

(2) Cheltuielile vor fi suportate de la capitolul 74— Apa si Canal.

Art. 2. Incepand cu data prezentei once alt act administrativ adoptat in acest scop isi iceteaza
aplicabilitatea.

Art. 3. Primarul comunei, se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hotarari.

Art. 4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare Compartimentului Relatii cu Publicul si
RECL pentru aducere la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei Comunei Roata de Jos si pe site-
ul institutiei www.comunaroatadejosso si pentru aducere la indeplinire primarului, compartimentelor de
specialitate, executantului, M.D.R.A.P. si Institutiei Prefectului Judetul Giurgiu, pentru controlul legalitatii
actelor.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un cvorum de 1+1 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva
si C abtineri, reprezentand voturile exprimate de consilierii locali prezenti la sedinta in numar de

4.8 , din totalul de 15 consilieri locali in functie.
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