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HOTĂRÂREA NR. 18 / 24.03.2021 

Privind aprobarea Documentatiei tehnico-economice faza PT, a devizului general si a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  de investitii “Extindere sistem de alimentare 

cu apa in satele Roata de Jos, Sadina si Roata Mica, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu” 

 

  

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, 

având în vedere:  

a)Raportul de aprobare înregistrat sub nr. 70/1820/12.03.2021 al primarului comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu și referatul de specialitate nr. 71/1821/12.03.2021, întocmit de 

compartimentele: Juridic, Investitii Achiziții și Integrare Europeană și societatea comercială de 

expertiză contabilă S.C. VGM Contexpert S.R.L., cu sediul în comuna Paușești, Județul Vâlcea, 

conform Contract de servicii financiar – contabile încheiat cu Comuna Roata de Jos, Județul 

Giurgiu nr. 5/10.537/26.02.2021;  

b) Nota de fundamentare nr. 57/1807/11.03.2021 întocmită de viceprimarul Comunei  

Roata de Jos, Județul Giurgiu, dl. ing. Iorga Călin;   

            c) Documentatia tehnico-economică faza PT, a devizului general și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul  de investitii “Extindere sistem de alimentare cu apa in 

satele Roata de Jos, Sadina si Roata Mica, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu” întocmit de SC 

BOMACA PROIECT SRL;  

d) Contractul de lucrari încheiat între Comuna Roata de Jos si SC BOMACA PROIECT 

SRL nr. 11648/23.03.2020, de proiectare pentru investiția “Extindere sistem de alimentare cu apa 

în satele Roata de Jos, Sadina și Roata Mică, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu” și 

“Extindere sistem de canalizare în satele Roata de Jos, Sadina și Roata Mica, comuna Roata de 

Jos, județul Giurgiu” ; 

e) Prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu nr. 

7/19.02.2020, privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu, pe anul 2020, a bugetului împrumuturilor interne pe anul 2020, a Programului 

anual de investiții publice 2020 și a Bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și 

subvenții în anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare ;  

f) Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de 

Jos, Judetul Giurgiu numerele: 118/1868/23.03.2021, 119/1869/23.03.2021 si 

120/1870/23.03.2021;  

Având în vedere temeiul legal: 

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

“a”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare;     
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b)Prevederile art. 37 din Legea 500/2002, privind finantele publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare si Prevederile art.44 alin (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Prevederile art.1 alin.(2), art.3, art.4, art.5, art.10, alin(4) din H.G.nr.907/2016 privind 

etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiție finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

c)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;   

d)Prevederile art. 7, alin. (13) din Legea 52/2003, privind transparenta decizionala in 

administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;  

e) Prevederile Legii 24/2000, privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea 

actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;  

 

În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. “a” si art. 139, alin. (3)  din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, aprobă Proiectul de Hotărâre 

privind aprobarea Documentatiei tehnico-economice faza PT, a devizului general si a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  de investitii “Extindere sistem de 

alimentare cu apa in satele Roata de Jos, Sadina si Roata Mica, comuna Roata de Jos, 

judetul Giurgiu” și adopta următoarea    

HOTĂRÂRE  

Art.1. Se aprobă Documentatia tehnico-economică faza PT, a devizului general si a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  de investitii “Extindere sistem de alimentare 

cu apa in satele Roata de Jos, Sadina si Roata Mica, comuna Roata de Jos, judetul 

Giurgiu” conform Devizului general, după cum urmează :  

 

Valoarea totala (INV), inclusiv TVA, = 11.011.844,01 lei in preturi 25.02.2021, 1euro=4,8725 

lei, la cursul BNR, din care:  

-construcții-montaj (C+M) = 10.168.605,02 lei  

 

Sat Roata de Jos (lot I) 

Valoarea totala (INV), inclusiv TVA, =5.195.318,16 lei in preturi 25.02.2021, 1euro=4,8725 lei, 

la cursul BNR, din care:  

- construcții -montaj (C+M) =4.822.932,31 lei  

Sat Sadina (lot II) 

Valoarea totala (INV), inclusiv TVA, lei =3.097.816,80 lei preturi 25.02.2021, 1euro=4,8725 lei, 

la cursul BNR, din care:  

- construcții -montaj (C+M) =2.851.038,88 lei  

Sat Roata Mica (lot III) 

Valoarea totala (INV), inclusiv TVA, lei =2.718.709,06 lei in preturi 25.02.2021, 1euro= 4,8725 

lei, la cursul BNR, din care:  



-construcții-montaj(C+M) =2.494.633,83 lei.  

 

Art. 2. Începand cu data prezentei orice alt act administrativ adoptat în acest scop își 

încetează aplicabilitatea.   

Art. 3. Primarul comunei, se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri.  

Art. 4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre, pentru aducerea la îndeplinire,  

după cum urmează : primarului, compartimentelor de specialitate, executantului, Instituției 

Prefectului Județul Giurgiu și celorlalte instituții interesate.  

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA  

VOICU ION  

                                                                                 Contrasemneaza pentru legalitate,  

                                                                                Secretar General al U.A.T,  

                                                                                                Alexandrescu Camelia Constanța  

 

 

 

 

 

 Viza CFP.  

                                                                                                      Consilier juridic Neață Verginia  

 

 

 

 

 

 

 

Adoptată cu 14 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” şi 0 ”abţineri”, reperezentand totalul 

voturilor exprimate de consilierii locali prezenti la sedinta din data de 24.03.2021, in numar de 

14, din totalul de 15 consilieri in functie. 
 


