
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

COMUNA ROATA DE JOS 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 10/19.02.2020 

privind aprobare cheltuieli pentru realizare lucrări de construcție suplimentare la obiectivul de investiții 

“Înființare pod peste Râul Dâmbovnic, pe strada Râului in punctul “La Tractoare” sat 

Cartojani, comuna Roata de Jos” și aprobare deviz general actualizat la obiectivul de investiții 

“Modernizare drumuri de interes local in comuna  Roata de Jos si infiintare pod peste râul 

Dâmbovnic, pe strada Râului in punctul “La Tractoare”, sat Cartojani, comuna Roata de Jos, 

Județul Giurgiu  

 

  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, având in 

vedere:  

a)Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 72/1822/19.02.2020 a primarului comunei Roata de 

Jos, Județul Giurgiu; 

b) Raportul de specialitate întocmit de Aparatul de Specialitate din cadrul Primăriei Comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu, înregistrate cu nr. 73/1823/19.02.20 si Raportul de specialitate întocmit de 

Compartimentul Disciplina in construcții, amenajarea teritoriului, cadastru si protecția mediului, din 

cadrul Primăriei Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, înregistrat cu nr. 64/1814/19.02.2020;  

c)Contractul de finanțare nr. 20059/11.10.2020 și înregistrat la M.D.R.A.P. cu nr. 

1420/03.10.2017;  

d) H.C.L. Roata de Jos, Județul Giurgiu nr. 32/26.07.2018, privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici actualizați pentru obiectivul “Modernizare drumuri de interes local in comuna  Roata 

de Jos și înființare pod peste râul Dâmbovnic, pe strada Râului in punctul “La Tractoare”, sat Cartojani, 

comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu”, reprezentand noua valoare a investiției și aprobarea cheltuielilor 

neeligibile pentru realizarea acestui obiectiv de investiții; 

e) Contractul de lucrări încheiat între Comuna Roata de Jos și Asocierea S.C. 

EXPRESCONSTRUCT TYS SRL – SC AQUA PARC SRL – S.C. THADEC ENGINEERING S.R.L., 

înregistrat cu nr. 16592/27.06.2018 și Nota justificativă înaintată de S.C.  EXPRESCONSTRUCT TYS 

SRL nr. 377/17.02.2020 si Lista cu cantitățile de lucrări pe categorii;  

f) Devizul general actualizat al obiectivului de investiții “Modernizare drumuri de interes local în 

comuna  Roata de Jos și înființare pod peste râul Dâmbovnic, pe strada Râului în punctul “La Tractoare”, 

sat Cartojani, comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu”  întocmit în conformitate cu prevederile 

H.G.nr.907/2016 de S.C. THADEC ENGINEERING S.R.L.;  

i) Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu numerele: 83/1833/19.02.2020, nr. 84/1834/19.02.2020 și nr. 85/1835/19.02.2020 ; 

Având în vedere temeiul legal: 

a) Prevederilor art. 129, alin. (2), lit. “d”, alin. (7), lit. “m” si alin. (2), lit. “b”, alin. (4), lit. “a”, 

art. 155, alin. (1), lit. “d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind codul administrativ,    

b) Prevederile art. 37 din Legea 500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și 

completările ulterioare și prevederile art. 44(1) şi (4) şi art.45 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

c) Prevederile H.G. 907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor 

tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

d) Prevederile Ordinului 1851/2013, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 

naţional de dezvoltare locală;   



e)Prevederile art. 7, alin. (13) din Legea 52/2003, privind transparența decizională in administrația 

publică locală, cu modificările și completările ulterioare;  

f) OUG 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri in domeniul investițiilor 

publice și a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative si prorogarea 

unor termene cu modificările si completările ulterioare;  

 

In temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. “a”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind 

codul administrativ, Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu aprobă Proiectul de 

Hotarare privind aprobare cheltuieli pentru realizare lucrari de constructie suplimentare la obiectivul de 

investiții “Înființare pod peste Râul Dâmbovnic, pe strada Râului in punctul “La Tractoare” sat 

Cartojani, comuna Roata de Jos” și aprobare deviz general actualizat la obiectivul de investiții 

“Modernizare drumuri de interes local in comuna  Roata de Jos și inființare pod peste râul 

Dâmbovnic, pe strada Râului în punctul “La Tractoare”, sat Cartojani, comuna Roata de Jos, 

Judetul Giurgiu, cu inițiator - primarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu” si adoptă urmatoarea  

HOTĂRÂRE  

 

Art. 1. Se aprobă valoarea totală suplimentară a cheltuielilor pentru realizarea lucrarilor de 

construcție la obiectivul de investitii “Înființare pod peste Râul Dâmbovnic, pe strada Râului in 

punctul “La Tractoare” sat Cartojani, comuna Roata de Jos” conform Proiectului Tehnic de Executie 

nr. 016 din 2019, întocmit de S.C. THADEC ENGINEERING S.R.L., in suma de 302.262,03 lei fara 

TVA, respectiv 359.691,81 lei cu TVA. 

 

Art. 2. Se aprobă devizul general al obiectivului de investiții “Modernizare drumuri de interes 

local în comuna  Roata de Jos și înfiintare pod peste râul Dâmbovnic, pe strada Râului în punctul 

“La Tractoare”, sat Cartojani, comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu,  întocmit în conformitate cu 

prevederile H.G.nr.907/2016, de catre proiectant S.C. THADEC ENGINEERING S.R.L., după cum 

urmează :  

 

a)Valoare totală investiției = 11.634.067,87 lei fara TVA respectiv 13.821.640,01 lei cu TVA 

b)Valoare TVA = 2.187.572,15 lei 

c)Din care C+M = 10.926.155,72 lei fara TVA, respectiv 13.002.125,31 lei cu TVA 

d) Buget de stat (cheltuieli eligibile) = 12.931.712,84 lei cu TVA,  

e) |Buget local (cheltuieli neeligibile) = 889.927,17 lei cu TVA.   

 

Art. 3. Cheltuielile în valoare de 359.691,81 lei cu TVA, prevazute de articolul 1 al prezentei 

hotărâri, vor fi achitate din bugetul local și vor fi suportate de la Capitolul 84 Drumuri si poduri, cheltuieli 

nefinanciare.  

 

Art. 4. Primarul comunei, se insărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri.  

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată pentru aducerea la indeplinire dupa cum urmeaza : 

primarului, compartimentelor de specialitate, executantului, proiectantului, Instituției Prefectului Judetul 

Giurgiu. Compartimentul Investitii Achizitii si Integrare Europeana va comunica prezenta hotarare si 

către M.D.R.A.P. .  

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ    Contrasemnează Secretar general u.a.t.  

STAFIE MIHAI      Alexandrescu Camelia Constanța    
 


