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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 37 / 07.07.2020 

privind rectificarea Hotărârii nr. 25/28.05.2020 privind aprobare deviz general actualizat la obiectivul 

de investiții “Reabilitare, modernizare și extindere Școala Gimnazială nr. 2 (clasele I-VIII), comuna 

Roata de Jos, satul Cartojani,  Județul Giurgiu”  

 

  PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, având în vedere:  

a)Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 287/2037/07.07.2020 al primarului comunei Roata de 

Jos, Județul Giurgiu; 

c)Contractul de finanțare nr. 2667/13.11.2017, avand ca obiect  “Reabilitare, modernizare și 

extindere Școala Gimnazială nr. 2 (clasele I-VIII), comuna Roata de Jos, satul Cartojani,            

Județul Giurgiu” încheiat cu M.D.R.A.P. ;  

d) Prevederile H.C.L. nr. 15/28.02.2019, privind aprobare indicatori tehnico- economici 

actualizați conform OUG 114/2018, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare și extindere 

Școala Gimnazială nr. 2 (clasele I-VIII), comuna Roata de Jos, satul Cartojani,  Județul 

Giurgiu”conform devizului întocmit de S.C. Europroject Partner SRL.; 

e) Devizul General al obiectivului de investiții actualizat “Reabilitare, modernizare și extindere 

Școală Gimnazială nr. 2 (clasele I-VIII), comuna Roata de Jos, satul Cartojani,  Județul Giurgiu” 

urmare a lucrărilor executate în baza dispozițiilor de șantier, întocmit de SC.. EUROPROJECT 

PARTNER S.R.L., rectificat;  

f) Hotărârea Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu nr. 25/28.05.2020 

privind aprobare deviz general actualizat la obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare și 

extindere Școala Gimnazială nr. 2 (clasele I-VIII), comuna Roata de Jos, satul Cartojani,  Județul 

Giurgiu”;  

       g) Contractul de finanțare pentru Programul național de dezvoltare locală Subprogramul 

Modenizarea satului românesc Domeniul realizare/ extindere/ reabilitare/ modernizare/ dotare a 

unităților de învățământ preșcolar, respectiv creșe, grădinițe, școli generale, licee, colegii naționale, 

precum și alte unități de învățământ preuniversitar, înființate potrivit legii, înregistrat la MDRAP sub nr. 

2667/1311.2017 și U.A.T. Comuna Roata de Jos sub nt. 22090/23.11.2017 și Contractul de lucrări 

încheiat între Comuna Roata de Jos și S.C. MATMAR IMPEX S,R.L. , înregistrat cu nr. 

17463/18.07.2018;  

h) Prevederile HCL 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; 

 

În temeiul : 

a) Prevederile art. 136, alin. (1), art. 155, alin. (1), lit. “d”, art. 129, alin. (2), lit. “b” și “d”, alin. 

(4), lit. “a”, alin. (7), lit. “n” si art. 139, alin. (3) si art. 5, lit. “cc”, din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului privind codul administrativ;    

b) Prevederile art. 71 din Legea 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată;  

c) 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 finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  



d) 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; 

e) 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;   

f)Prevederile art. 7, alin. (13) din Legea 52/2003, privind transparența decizională în 

administrația publică locală, cu modificarile si completările ulterioare;  

f) Prevederile O.U.G. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor masuri in 

domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si completarea unor acte 

normative si prorogarea unor termene si prevederilor art.7, alin. 2, pct.b), din Instructiunea ANAP nr. 

2/2018 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială; 

 

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

Administrativ, propun Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, aprobarea 

Proiectului de Hotarare privind aprobarea rectificării Hotărârii nr. 25/28.05.2020 privind aprobare 

deviz general actualizat la obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare și extindere Școala 

Gimnazială nr. 2 (clasele I-VIII), comuna Roata de Jos, satul Cartojani,  Județul Giurgiu”, inițiat de 

primarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu” și adoptarea unei hotărâri după cum urmează:   

 

HOTĂRÂRE  

 

Art.I. Se aprobă rectificarea Hotărârii nr. 25/28.05.2020, privind aprobare deviz general 

actualizat la obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare și extindere Școala Gimnazială nr. 2 

(clasele I-VIII), comuna Roata de Jos, satul Cartojani, Județul Giurgiu” adoptată de Consiliului Local 
al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, după cum urmează:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

a) se aprobă rectificarea devizului general actualizat la obiectivul de investiții “Reabilitare, 

modernizare și extindere Școala Gimnazială nr. 2 (clasele I-VIII), comuna Roata de Jos, satul 

Cartojani,  Județul Giurgiu”, anexă la Hotărârea nr. 25/28.05.2020, adoptată de Consiliului Local al 
Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, ce face parte integrantă din aceasta, prevăzută de alinetul (1) al 

articolului 1 al hotărârii, conform anexei la prezenta hotărâre.  

 

b) Se corectează numerotarea articolelor, 3, 4 și 5 ale actului administrativ Hotărârea nr. 

25/28.05.2020, dat fiind că s-a omis articolul 2, în sensul că articolul 3, devine articolul 2, articolul 4, 

devine articolul 3 și articolul 5 devine articolul 4.  

  

c) se rectifică conținutul articolului nr. 2 din actul administrativ, Hotărârea nr. 25/28.05.2020, 

privind aprobare deviz general actualizat la obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare și 

extindere Școala Gimnazială nr. 2 (clasele I-VIII), comuna Roata de Jos, satul Cartojani, Județul 

Giurgiu”, adoptată de Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, prin înscrierea 

corectă a cheltuielilor neeligibile ce vor fi suportate de la bugetul local, aferente investiției, rezultate din 

devizul general în cuantum de 489.092,55 lei, în loc de 372.112,98 lei, rezultate din lucrările executate 

în baza Dispozițiilor de șantier nr. 1/16.04.2019 , nr. 2/16.05.2019, 3 cu numărul de înregistrare 

15/09.08.2019 , nr. 4 din 16.09.2019 și nr. 5 din data de 25.02.2020, întocmite de SC ATELIER 22 

S.R.L.așa cum s-a înscris în mod eronat.  

 

Art. II. Hotărârea nr. 25/28.05.2020, privind aprobare deviz general actualizat la obiectivul de 

investitii “Reabilitare, modernizare și extindere Școala Gimnazială nr. 2 (clasele I-VIII), comuna 

Roata de Jos, satul Cartojani, Județul Giurgiu”, se rectifică în mod corespunzător prevederilor art. I, al 

prezentei hotărâri.      



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Art. III. Primarul comunei, se însarcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri.  

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

după cum urmează : Compartimentului Relații cu publicul si R.E.C.L., primarului, compartimentelor de 

specialitate, executantului și Instituției Prefectului Județul Giurgiu si M.D.R.A.P. .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar                   Avizează pentru legalitate Secretar general u.a.t.  

Ghidanac Marin      Alexandrescu Camelia Constanta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNA ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU  

P.H. NR. 37/07.07.2020  
 


