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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 11/08.02.2022 

privind aprobarea Devizului general estimativ,  actualizat, a Cererii de finantare  si a indicatorilor 

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

Roata de Jos si Sadina și Extindere sistem de canalizare în satele Roata de Jos și Sadina, 

comuna Roata de Jos, județul Giurgiu”  

 

          PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, având în vedere 

referatul de aprobare a primarului nr. 55/1805/08.02.2022 privind necesitatea inițierii unui proiect de 

hotărâre privind aprobarea Devizului general estimativ,  actualizat, a Cererii de finantare  si a 

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

apă în satele Roata de Jos si Sadina si Extindere sistem de canalizare in satele Roata de Jos și 

Sadina, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu” ca urmare a notei de fundamentare nr. 

54/1804/08.02.2022, întocmită de viceprimarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu,  dl. Călin 

Anghelin;  

   Analizând prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 95/2021 pentru 

aprobarea Programului National de Investiții “Anghel Saligny”;  

            Luând act de Ordinul nr.1851/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea 

în aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.95/2021 pentru aprobarea 

Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”, 

-Prevederile Ordinului nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului Național de Investiții Anghel Saligny;  

 -Prevederile Ordinului nr. 1321/2021 privind aprobarea standardelor de cost aferente 

obiectivelor de investiții prevazute la art.4 alin 1 lit a) – c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investitii Anghel Saligny; 

            Luând în considerare 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; 

              Ținând seama de 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;   

-Prevederile Legii 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 -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 administrativ, cu 

modificările si completările ulterioare;   
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 -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 administrativ, cu 

modificările si completările ulterioare;   
 

 În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, 

privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare, propune Consiliului Local al 

Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea 

Devizului general estimativ, actualizat, a Cererii de finanțare  și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții “ Extindere sistem de alimentare cu apa în satele Roata de Jos si 

Sadina și Extindere sistem de canalizare în satele Roata de Jos și Sadina, comuna Roata de Jos, 

județul Giurgiu” și adoptarea unei hotărâri în acest sens, după cum urmează :  

 

HOTĂRÂRE   

 

Art. 1. Se aprobă Devizul general estimativ, actualizat, conform Anexei 2.1 la Normele 

metodologice pentru obiectivul de investiții “Extindere sistem de alimentare cu apă în satele 

Roata de Jos si Sadina și Extindere sistem de canalizare în satele Roata de Jos și Sadina, 

comuna Roata de Jos, județul Giurgiu”, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, ce face parte integrantă 

din prezenta, cu următorii indicatori tehnico-economici, după cum urmează:  

 

1.Valoarea totala (INV), inclusiv TVA, = 25.151.486,61 lei în prețuri 24.05.2021, 

1euro=4,9261 lei, la cursul BNR, din care:  

-constructii-montaj (C+M) = 22.658.835,35 lei  

 

2. Valoarea totala (INV), fara TVA, =21.168.793,60 lei, din care: 

-constructii-montaj (C+M) = 19.041.038,11 lei  

3.Durata de realizare (luni) = 36 luni  

 

Valoarea totală a investiției (cu TVA) = 25.151.486,61 lei din care: 

- Buget de stat 24.633.060,39 cu TVA; 

- Cofinanțare de la buget local 518.426,22 lei, cu TVA. 

 

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

apă în satele Roata de Jos si Sadina și Extindere sistem de canalizare în satele Roata de Jos și 

Sadina, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu” în cadrul Programului Național de Investitii 

Anghel Saligny, cu valoarea totală a investiției  (cu TVA)  25.151.486,61 lei, din care Buget de stat 

24.633.060,39 lei, cu TVA și cofinanțare de la buget local 518.426,22 lei, cu TVA. 

 

Art. 3. Se aprobă Cererea de Finanțare pentru obiectivul de investiții “Extindere sistem de 

alimentare cu apă în satele Roata de Jos si Sadina și Extindere sistem de canalizare în satele 

Roata de Jos și Sadina, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu” în cadrul Programului Național de 

Investiții Anghel Saligny conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, anexă ce face parte integrantă 

din prezenta. 
 

Art. 4. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, actele administrative, H.C.L. Roata de 

Jos, Județul Giurgiu nr. 6/31.01.2022 și H.C.L. Roata de Jos, Județul Giurgiu 7/31.01.2022 și H.C.L. 

Roata de Jos, Județul Giurgiu. nr. 59/26.10.2021 își încetează aplicabilitatea.  

 

Art. 5. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri prevederile actului administrativ, H.C.L. 

Roata de Jos, Județul Giurgiu nr. 58/26.10.2021 se modifică, în sensul modificării cererii de 

finanțare, întocmită conform anexei nr.1 la normele metodologice de aplicare ale Programului 



national de investitii ”Anghel Saligny”, prevazuta în anexa 1 la actul administrativ H.C.L 

58/26.10.2021 și devizul general, întocmit conform anexei nr.2.1 la normele de aplicare ale 

Programului national de investitii ”Anghel Saligny”, prevazut în anexa 2 la H.C.L. nr.  

58/26.10.2021, corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.  

 

Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei și 

compartimentele de specialitate din Aparatul de Specialitate .  

 

Art. 7. Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul general al comunei, prin intermediul 

Compartimentului Relatii cu Publicul, primarului, administratorului pu 

blic, 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 . 

 

 

PRIMAR ,  

GHIDĂNAC MARIN 

LS ________                                                   Avizeaza: 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU  

                                               LS ………… 

 

 

 

 

 

                                                                                   VIZA CFP  

Comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu                     Consilier Păun Mariana Mirela    

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptată cu un număr de  ___ voturi pentru __ împotrivă___ abţineri  din numărul   de  ___ consilieri 

prezenţi,  ___ consilieri absenți motivat, din numărul total de 15  consilieri.  

 

 

 

 

 

 

http://www.primariaroatadejos.com/


 


