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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 64 / 22.10.2021
privind aprobarea Documentației tehnico-economice faza S.F., a Devizului General și a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, FORARE PUT DE MARE ADANCIME SAT
ROATA DE JOS, COMUNA ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU,,
PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, având în vedere:
a)Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 408/2148/20.10.2021 al primarului comunei Roata de Jos,
Județul Giurgiu;
b) Prevederile Hotărârii nr. 41/27.07.2021, privind aprobarea cheltuielilor necesare întocmirii
documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate – forare put de mare adancime, sat Roata
de Jos;
c) – Documentația PR. nr. 372 faza SF ,, FORARE PUT DE MARE ADANCIME SAT ROATA DE
JOS, COMUNA ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU,, si devizul general al obiectivului de
investitii ,, FORARE PUT DE MARE ADÂNCIME, SAT ROATA DE JOS, COMUNA ROATA DE
JOS, JUDEȚUL GIURGIU,,
e) Prevederile H.C.L. nr. 20/20.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al
Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare;
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;
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;
c)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;
d) 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 tehnica legislative pentru elaborarea actelor
normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) si art. 196, alin. (1), lit. “a” si art. 139, alin. (3) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare, propun Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, aprobarea Proiectului de

Hotărâre privind aprobarea Documentatiei tehnico-economice faza S.F., a Devizului General și a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, FORARE PUT DE MARE
ADANCIME SAT ROATA DE JOS, COMUNA ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU,, și
adoptarea unei hotărâri după cum urmează:
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă Documentația PR. nr. 372 faza SF ,, FORARE PUT DE MARE ADANCIME
SAT ROATA DE JOS, COMUNA ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU,, si devizul general al
obiectivului de investitii ,, FORARE PUT DE MARE ADÂNCIME, SAT ROATA DE JOS,
COMUNA ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU,, conform devizului general, după cum urmează :
Valoare totala a investitiei = 502.252,65 lei fara TVA respectiv 596.723,71 lei cu TVA
Valoare TVA = 94.471,06 lei
Din care C+M = 437.787,86 lei fara TVA respectiv 520.967,55 lei cu TVA
Art. 2. Primarul comunei, se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri.
Art. 3. 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.

Primarul
GHIDĂNAC MARIN

Avizeză pentru legalitate
Secretar general comună Alexandrescu Camelia Constana

Comuna Roata de Jos,
Județul Giurgiu

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un cvorum de ____ voturi “pentru”, __ voturi “impotriva și
___ abțineri, reprezentând voturile exprimate de consilierii locali prezenți la ședința în număr de ___,
din totalul de 15 consilieri locali în funcție.

