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                                                               CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂREA nr. 8/31.01.2022 

Privind aprobarea Documentatiei tehnico-economice faza PT, a Devizului general  si a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul  de investitii “Extindere sistem de alimentare cu apa în                      

satul Roata Mica, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu”  

 

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

vedere referatul de aprobare a primarului nr. 20/1770/25.01.2022 privind necesitatea inițierii unui 

proiect de hotărâre privind aprobarea Documentatiei tehnico-economice faza PT, a Devizului general  si 

a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  de investitii “Extindere sistem de alimentare cu apa 

în satul Roata Mica, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu” ca urmare a notei de fundamentare nr. 

19/1779/25.01.2022, întocmită de viceprimarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu,  dl. Călin 

Anghelin și raportul de specialitate nr. 21/1771/25.01.2022;  

 - 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 art.44 alin (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu nr. 20/20.04.2021, privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Roata 

de Jos, Judetul Giurgiu pentru anul 2021, cu modificările și completările ulterioare; 

Necesitatea și oportunitatea realizarii obiectivului de investitii “Extindere sistem de alimentare 

cu apa în satul Roata Mica, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu” precum si solutiile tehnice pentru 

realizarea acestuia prezentate în documentatia tehnico-economica actualizată, întocmită de proiectant SC 

Bomaca Proiect SRL, conform Proiect nr. 338/100. 

 -Prevederile art. 155, alin. (1), lit. “d” si alin. (5), lit. “d” si art. 129, alin. (2) lit. “d” si alin. (7), 

lit. “n” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrative, cu 

modificările si completările ulterioare;   

 -Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei 

Roata de Jos, Judetul Giurgiu numerele: 48/1798/28.01.2022, 49/1799/28.01.2022 și 

50/1800/28.01.2022;  

 În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. „a” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 

57/2019, privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local al 

Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, aprobă Proiectul de Hotarare aprobarea Documentatiei 

tehnico-economice faza PT, a Devizului general  si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  

de investitii “Extindere sistem de alimentare cu apa în satul Roata Mica, comuna Roata de Jos, județul 

Giurgiu” și adoptă următoarea  

HOTĂRÂRE   

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul  de investitii “Extindere sistem 

de alimentare cu apă în satul Roata Mică, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu”, conform  

Documentației tehnico-economice faza P.T. și a Devizului general așa cum sunt prezentate în 

documentatia tehnico-economică actualizată, întocmită de proiectant S.C. Bomaca Proiect SRL, , după 

cum urmează: 
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1.Valoarea totală (INV), inclusiv TVA, = 3.073.809,03 lei in preturi 24.05.2021, 1euro=4,9261 lei, la 

cursul BNR, din care:  

-construcții-montaj (C+M) = 2.806.002,41 lei  

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

Anul I =  2.587.174,14 lei din care: C+M = 2.357.985,22 lei; 

3.Durata de realizare (luni) : 

-18 luni, din care 12 luni execuție  

4.Capacități (în unitati fizice) Unitati fizice:  

4.1.Rețele de apă PEID / PE 100, PN 10, Dn 63-160 mm – 3939 ml; 

 

   Art. 2. (1) Se aprobă implementarea obiectivului de investiții “Extindere sistem de alimentare cu 

apă în satul Roata Mică, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu”, cu valoarea totală a investiției  (cu 

TVA) = 3.073.809,03 lei.  

 

 (2) Finanțarea cheltuielilor cu realizarea obiectivului de investitii se va asigura din 

bugetul local al U.A.T. Comuna Roata de Jos, din subcapitolul 70.05.01 Alimentare cu apa. 

 

Art. 3. Prevederile oricărui act administrativ adoptat în acest sens se modifică în mod 

corespunzător.  

 

Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei și 

compartimentele de specialitate din Aparatul de Specialitate .  

 

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul general al comunei, prin intermediul 

Compartimentului Relatii cu Publicul, primarului, administratorului public, Compartimentului 

Contabilitate Buget Impozite și Taxe Locale, Compartimentului Investiții, Achiziții și Integrare 

Europeană care are obligația să o comunice către toate instituțiile interesate și adusă la cunoștință 

publică prin afișare la sediul instituției și pe site-ul www.primariaroatadejos.ro . 

 

PRE:EDINTE DE ȘEDINȚĂ ,  

VOICU ION 

LS ________                                                   Contrasemneaza: 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU  

ALEXANDRESCU CAMELIA CONSTANȚA  

                                               LS ………… 

 

 

                                                                                   VIZA CFP  

Comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu                     Consilier Păun Mariana Mirela    

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptată cu un număr de  15 voturi “pentru”,  0 voturi “împotrivă”, 0 abţineri  din numărul   de  15 

consilieri prezenţi la ședința ordinară de consiliu de astăzi 31.01.2022,  reprezentând numărul al 

consilierilor locali în funcție.  
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