
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

COMUNA ROATA DE JOS 

PRIMAR 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 43/26.07.2021 

privind aprobarea devizului  general actualizat  pentru obiectivul de investiții “Extinderea 

Sistemului Integrat de apă în sat Cartojani, comuna Roata de Jos – ETAPA  II” si  a 

indicatorilor tehnico economici actualizați; 

 

 

  PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, avand in vedere:  

a)Referat de aprobare înregistrat sub nr. 279/2029/26.07.2021 a primarului comunei Roata 

de Jos, Județul Giurgiu; 

b) Devizul general actualizat al obiectivului de investitii actualizare S.F. pentru investitia ,, 

Extinderea Sistemului Integrat de apa în sat Cartojani, comuna Roata de Jos etapa II” 

întocmit de SC BOMACA PROIECT SRL;  

c) Contractul de lucrari incheiat intre Comuna Roata de Jos si SC BOMACA PROIECT SRL Nr. 

12868/04.05.2020, de consultanță și proiectare pentru investiția “Extinderea Sistemului Integrat 

de apa în sat Cartojani, comuna Roata de Jos etapa II; 

d) Prevederile H.C.L. Roata de Jos, Judetul Giurgiu nr. 20/20.04.2021, privind aprobarea 

Bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, pe anul 2021, a 

bugetului împrumuturilor interne pe anul 2021, a Programului anual de investiții publice 2021 și a 

Bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții în anul 2021, cu modificările şi 

completările ulterioare ;  

e) Prevederile H.C.L. Roata de Jos, Judetul Giurgiu nr. 22/28.05.2020, privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extinderea sistemului integrat de 

apă în sat Cartojani, comuna Roata de Jos – ETAPA II” 

 

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) şi (4) şi art.45 din Legea nr. 273/2006, privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

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 

administrația publică locală, cu modificările si completările ulterioare;  

h) prevederile Legii nr. 24/2000  privind normele tehnica legislativa privind elaborarea 

actelor normative, republicata, cu modificarile si completarie ulterioare; 

 

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului privind 

codul administrativ, propun Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu aprobarea 

Proiectului de Hotarare privind  probarea devizului  general actualizat  pentru obiectivul de 

investiții “Extinderea Sistemului Integrat de apă în sat Cartojani, comuna Roata de Jos – 

ETAPA  II” si  a indicatorilor tehnico economici actualizați,, și adoptarea unei hotarari in acest 

sens dupa cum urmeaza: 

 

 



Art.1. (1) Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții “Extinderea 

Sistemului Integrat de apă în sat Cartojani, comuna Roata de Jos – ETAPA  II”,  întocmit de 

Bomaca  Proiect S.R.L. , anexă la prezenta hotărare si  a indicatorii  tehnico-  economici 

actualizați conform devizului general actualizat, după cum urmează: 

- Valoare totala a investitiei = 1.709.563,282 lei fara TVA respectiv 2.029.695,42 lei cu 

TVA 

- Valoare TVA = 320.132,14 lei 

- Din care C+M = 1.550.581,59 lei fara TVA respectiv 1.845.192,09  lei cu TVA.  

 

(2) Cheltuielile vor fi suportate din bugetul local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu de la  

capitolul 74 – Apa si Canal.  

 

Art. 2. Incepand cu data prezentei orice 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, pentru aducerea la indeplinire,  

dupa cum urmeaza : primarului, compartimentelor de specialitate, executantului si Institutiei 

Prefectului Judetul Giurgiu si M.D.R.A.P. .  

 

Primar       P. Secretar general u.a.t.  

Ghidanac Marin      Jr. Neata Verginia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


