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          CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE NR. 29 / 31.05.2021 

Privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii “Actualizare S.F. pentru 

investiția “Extindere sistem de canalizare în satele Roata de Jos, Roata Mică și Sadina și extindere 

sistem de alimentare cu apă în satele Roata de Jos, Roata Mică și Sadina comuna Roata de Jos, 

județul Giurgiu”” 

  

 

  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, avand în 

vedere:  

 

-Raportul de aprobare înregistrat sub nr. 185/1935/27.05.2021 al primarului comunei Roata de 

Jos, Județul Giurgiu; 

-Raportul de specialitate nr. 186/1936/27.05.2021 întocmit de Compartiment I.A.I.E., 

Compartiment Juridic și Compartiment Contabilitate Buget Impozite și Taxe Locale;  

-Nota de fundamentare nr. 184/1934/27.05.2021 întocmită de viceprimarul Comunei Roata de 

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

       - Devizul general actualizat pentru obiectivul de investitii “Actualizare S.F. pentru investiția 

“Extindere sistem de canalizare în satele Roata de Jos, Roata Mică și Sadina și extindere sistem de 

alimentare cu apă în satele Roata de Jos, Roata Mică și Sadina comuna Roata de Jos, județul 

Giurgiu”” întocmit de SC BOMACA PROIECT SRL;  

 -Prevederile H.C.L. nr. 81/15.10.2021, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizați pentru obiectivul de investiții Extindere sistem de canalizare în satele Roata de Jos, Roata 

Mică și Sadina și extindere sistem de alimentare cu apă în satele Roata de Jos, Roata Mică și Sadina, 

comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu;  

-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;  

-Prevederile art. 155, alin. (1), lit. “d”, alin. (5), lit. “d”, art. 129, alin. (2), lit. “b”, alin. (4), lit. 

“d”  și alin. (2), lit. “d”, alin. (7), lit. “n” si art. 139, alin. (3), din Ordonanța de de Urgență a 

Guvernului privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

-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 și Prevederile Legii nr.15/2021 – privind bugetul de 

stat pe anul 2021; 

 - 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; 

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

administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;  

-Prevederile Legii 24/2000, privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor 

normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;  

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

Județul Giurgiu numerele: 207/1957/28.05.2021, 208/1958/28.05.2021 și 209/1959/28.05.2021;  

 

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

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu, aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru 

obiectivul de investiții “Actualizare S.F. pentru investiția “Extindere sistem de canalizare în satele 

Roata de Jos, Roata Mică și Sadina și extindere sistem de alimentare cu apă în satele Roata de Jos, 

Roata Mică și Sadina comuna Roata de Jos, județul Giurgiu”” si a principalilor indicatori tehnico-

economici și adoptă următoarea  

   

HOTĂRÂRE  

Art.1. Se aprobă Devizul general actualizat pentru obiectivul de investitii “Actualizare S.F. 

pentru investiția “Extindere sistem de canalizare în satele Roata de Jos, Roata Mică și Sadina și 

extindere sistem de alimentare cu apă în satele Roata de Jos, Roata Mică și Sadina comuna Roata de 

Jos, județul Giurgiu”” anexă la prezenta hotărâre si a principalii indicatori tehnico-economici,  

conform devizului general actualizat, după cum urmează :  

 

Extindere retele apa si canal: 

1.Valoarea totala (INV), inclusiv TVA, = 33.346.902,92 lei in preturi 24.05.2021, 1euro=4,9261 lei, la 

cursul BNR, din care:  

-constructii-montaj (C+M) = 29.731.906,22 lei  

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

Anul I =       6.065.897,19 lei din care: C+M =  5.684.795,14 lei; 

Anul II =   17.000.000,00 lei din care: C+M = 14.300.000,00 lei; 

Anul III =   5.000.000,00 lei din care: C+M =   5.000.000,00 lei; 

3.Capacitati (in unitati fizice) Unitati fizice:  

3.1.retele de canalizare PVC SN8 DN 250mm =16262 ml;  

3.2.racorduri din teava PVC SN8 DN 160mm si camin PVC DN 400 mm =810 buc;  

3.3.Rețele de apă PEID / PE 100, PN 10 – 16 002 ml; 

3.4.Racorduri din teava PEID / PE 100, PN 10 si camin PE Dn 800 mm  = 810 buc 

 

Extindere retele canal: 

1.Valoarea totala (INV), inclusiv TVA, = 21.232.458,78 lei in preturi 24.05.2021, 1euro=4,9261 lei, la 

cursul BNR, din care:  

-constructii-montaj (C+M) = 19.417.907,95 lei  

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

Anul I =       3.870.930,71 lei din care: C+M =  3.517.569,71 lei; 

Anul II =   11.000.000,00 lei din care: C+M =   9.800.000,00 lei; 

Anul III =    3.000.000,00 lei din care: C+M =   3.000.000,00 lei; 

3.Capacitati (in unitati fizice) Unitati fizice:  

3.1.retele de canalizare PVC SN8 DN 250mm =16262 ml;  

3.2. racorduri din teava PVC SN8 DN 160mm si camin PVC DN 400 mm =810 buc;  

 

Extindere retele apa. 

1.Valoarea totala (INV), inclusiv TVA, = 12.114.450,14 lei in preturi 24.05.2021, 1euro=4,9261 lei, la 

cursul BNR, din care:  

-constructii-montaj (C+M) = 10.331.998,27 lei  



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

Anul I =   2.194.966,47 lei din care: C+M = 2.167.225,43 lei; 

Anul II =  6.000.000,00 lei din care: C+M = 4.500.000,00 lei; 

Anul III = 2.000.000,00 lei din care: C+M = 2.000.000,00 lei; 

3.Capacitati (in unitati fizice) Unitati fizice:  

3.1.Rețele de apă PEID / PE 100, PN 10 – 16 002 ml; 

3.2.Racorduri din teava PEID / PE 100, PN 10 si camin PE Dn 800 mm  = 810  buc 

 

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, C.N.I. și celorlalte instituții interesate.  

 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință      Contrasemnează pentru legalitate  

Consilier local Voicu Ion       Secretar General comună  

Alexandrescu Camelia Constanța 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Viză CFP  

                                                                 Consilier juridic Neață Verginia  

 

 

 

 

 

H.C.L. nr. 29/31.05.2021  

Comuna Roata de Jos,  

Județul 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.   

 

 



 

 


