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HOTĂRÂRE NR. 28 / 31.05.2021 

privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico economici actualizati 

pentru obiectivul de investitii ,, Extindere sistem integrat de alimentare cu apa în satul Cartojani, 

comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu “ si a cheltuielilor neeligibile  

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

vedere:  

-Referatul de aprobare, înregistrat sub nr. 182/1932/27.05.2021 al primarului comunei Roata de 

Jos, Judetul Giurgiu; 

-Raportul de specialitate nr. 183/1933/27.05.2021 întocmit de Compartiment I.A.I.E., 

Compartiment Juridic și Compartiment Contabilitate Buget Impozite și Taxe Locale;  

-Nota de fundamentare nr. 181/1931/27.05.2021, întocmită de viceprimarul comunei Roata de 

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

-Prevederile H.C.L. nr. 20 / 20.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri si 

cheltuieli al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu, pe anul 2021, a bugetului împrumuturilor interne 

pe anul 2021, a bugetului investițiilor finantate din venituri proprii;  

-Contractul de finantare pentru Programul national de dezvoltare locala Subprogramul 

Modernizarea satului romanesc Domeniul realizare / extindere / reabilitare  / modernizare / a 

sistemelor de alimentare cu apa si statii de tartare a apei, inregistrat la MDRAP sub nr. 

2666/13.11.2017 si la UAT Comuna Roata de Jos sub nr. 22093/23.11.2017. 

-Contractul de proiectare si executie lucrari incheiat intre Comuna Roata de Jos si Asocierea 

S.C. INSTAL SERVICE TEHNOLOGY S.R.L. si S.C. BOMACA PROIECT S.R.L, inregistrat cu nr. 

19409/21.09.2018; 

-Prevederile H.C.L. nr. 56/23.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru 

obiectivul de investitii ,, Extindere sistem integrat de alimentare cu apă în satul Cartojani, comuna 

Roata de Jos, judetul Giurgiu”actualizati dupa incheierea contractului de achizitie;  

-HCL nr. 16/28.02.2019, privind aprobarea indicatorilor tehico economici actualizați conform 

114/2018 pentru obiectivul de investiții “ Extindere sistem integrat de alimentare cu apa in satul 

Cartojani, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu “; 

-Dispozitia de santier nr. 1/19.04.2021 întocmita de S.C. BOMACA PROIECT S.R.L. referitor 

lucrări de construcții din cadrul proiectului nr. 273/1000 Extindere system integrat de alimentare cu 

apă în satul Cartojani, comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu, Memoriul intocmit de proiectant S.C. 

BOMACA PROIECT S.R.L. și Nota de constatare nr. 1 din 09.03.2021;  

-Devizul general al obiectivului de investitii ,, Extindere sistem integrat de alimentare cu apă 

în satul Cartojani, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu " întocmit de S.C. BOMACA PROIECT 

S.R.L.;   

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu numerele: 204/1954/28.05.2021, 205/1955/28.05.2021 și 206/1956/28.05.2021;  

Avand în vedere temeiul legal: 

a) Prevederile art. 155, alin. (1), lit. “c” și “d”, alin. (4), lit. “a”, alin. (5), lit. “c”, art. 129, alin. 

(2), lit. “b”, alin. (4), lit. “a” și lit. “d”  și alin. (2), lit. “d”, alin. (7), lit. “n” și art. 139, alin. (3) din 

Ordonanța de 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 modificările și 

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

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;  

c)Prevederile legii 273/2006 – privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

d)Prevederile legii nr.15/2021 – privind bugetul de stat pe anul 2021; 

e) 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; 

f) 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;   

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 tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 

În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. (a) din Ordonanța de de Urgență a Guvernului 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei 

Roata de Jos, Judetul Giurgiu aprobă Proiectul de Hotarare privind aprobarea devizului general 

actualizat, a indicatorilor tehnico economici actualizati pentru obiectivul de investitii ,, Extindere 

sistem integrat de alimentare cu apă în satul Cartojani, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu “ si a 

cheltuielilor neeligibile ce se suporta din bugetul local al U.A.T. Comuna Roata de Jos și adoptă 

următoarea  

HOTĂRÂRE 

Art.1. Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investitii ,, Extindere sistem 

integrat de alimentare cu apă în satul Cartojani, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu”, 

întocmit de S.C. BOMACA PROIECT S.R.L., ce constituie anexă la prezenta hotărâre și indicatorii 

tehnico - economici actualizați conform devizului general actualizat, după cum urmează :   

 

1.Valoarea totala (INV), inclusiv TVA, = 4.866.052,83 lei in preturi 21.05.2021, 1euro=4,6228 lei, la 

cursul BNR, din care:  

-constructii-montaj (C+M) = 4.430.597,18 lei  

2.Esalonare investitie (INV/CM), fara TVA,  

Anul I =  4.095.795,12 lei din care: C+M =  3.723.190,91 lei; 

3.Durata de realizare (luni) =36 luni executie  

4.Capacitati (in unitati fizice) Unitati fizice:  

4.1.retele de alimentare cu apa = 9118 m;  

4.2.bransamente apa = 538 buc;  

 

Art. 2. Cheltuielile rezultate în urma Dispoziției de șantier nr. 1/19.04.2021, emisă de  de S.C. 

BOMACA PROIECT S.R.L. referitor la lucrările de construcții din cadrul proiectului nr. 273/1000 

“Extindere sistem integrat de alimentare cu apa în satul Cartojani, comuna Roata de Jos, 

judetul Giurgiu reprezintă cheltuieli neeligibile pentru realizarea obiectivului de investitii, în 

cuantum de 606.162,67 lei cu TVA inclus și vor fi efectuate  din bugetul local de venituri și cheltuieli 

al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, de la Capitolul  70 – locuinte servicii și dezvoltare publica.   

 

Art. 3. Începand cu data prezentei orice alt act administrativ adoptat în acest scop iși înceteaza 

aplicabilitatea.   



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

hotărâri.  

Art. 5. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre, pentru aducerea la îndeplinire,  

dupa cum urmează : primarului, compartimentelor de specialitate, executantului și Instituției 

Prefectului Județul Giurgiu și M.D.R.A.P.  

 

 

 

 

Președinte de ședință       Contrasemnează Secretar General u.a.t.  

Consilier local Voicu Ion      Alexandrescu Camelia Constanta 

 

 

 

                                                              Viza CFP 

                                                              Consilier juridic Neață Verginia 

 

 

 

 

H.C.L. nr. 28 / 31.05.2021 

Comuna Roata de Jos,   

Judetul Giurgiu   

   

 

 

 

 

 Prezenta hotarare a fost adoptată cu un cvorum de 14 voturi “pentru”, 0 voturi “impotrivă” și 

0 abțineri, reprezentând un numar de 14 voturi exprimate de consilierii prezenți la ședinta, din totalul 

de 15 consilieri locali în funcție.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


