R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. __ din 31.01.2019
privind aprobarea devizului general actualizat și a contributiei bugetului
local pentru obiectivul de investitie: „Construire locuințe sociale în
Municipiul Roman, strada Islazului”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinand expunerea de motive nr. 1906/30.01.2019 întocmită şi înaintată de
către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian Ovidiu Micu, precum şi raportul de
specialitate nr. 1908/30.01.2019 întocmit de către Direcţia Tehnică;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 31.01.2019 al Comisiei pentru urbanism şi
administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. __din 31.01.2019 al Comisiei juridice,
precum şi avizul pentru legalitate nr. ___ din 31.01.2019 dat de către Secretarul
Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
actualizată, precum și cele ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și
conținutul-cadru
al
documentatiilor
tehnico-economice
aferente
obiectivelor/proiectelor de investiii finantate din fonduri publice;
În baza prevederilor art. 36, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 6, lit. “a”, pct.
13, ale art. 45, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R
privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Devizul general actualizat privind obiectivul de investitie:
„Construire locuințe sociale in Municipiul Roman, strada Islazului”, în valoare
totală de 8.931.332,80 lei T.V.A. inclus, din care C+M de 7.614.778,40 lei T.V.A.
inclus conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă contribuția bugetului local la finanțarea obiectivului de
investiție: „Construire locuințe sociale în Municipiul Roman, strada Islazului” în
suma de 2.450.117,10 lei T.V.A. inclus, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre
Art. 3. Primarul Municipiului Roman prin Direcţia Tehnică va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului municipiului
Roman, instituţiilor şi persoanelor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier,
Constantin HOLBAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. __ din 31.01.2019

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. __ din 31.01.2019

Indicatori tehnico-economici ai obiectivului ’’Construire locuinţe sociale in Municipiul
Roman, Strada Islazului”, jud. Neamț
Nr.
crt.

Denumire capitol din devizul general

Total valoare fara TVA (mii lei)

Valoare TVA (mii lei)

Total valoare cu TVA (mii lei)

1

CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBŢINEREA ŞI
AMENAJAREA TERENULUI

153,3583

29,1381

182,4964

2

CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA
UTILITĂŢILOR NECESARE INVESTIŢIEI

193,1082

36,6906

229,7988

3

CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ŞI
ASISITENŢĂ TEHNICĂ

109,7922

20,7290

130,5212

4.1 Amenajări exterioare

497,8270

94,5872

592,4142

4.2 Montaj utilaje, echipamente
tehnologice şi funcţionale

38,2802

7,2733

45,5535

4.3 Utilaje, echipamente
tehnologice şi funcţionale

106,6628

20,2660

126,9288

4.6 Dotări

160,1600

30,4304

190,5904

811,2121

140,6018

951,8139

4

5

CAPITOLUL 4 CHELTUIELI PENTRU
INVESTIŢIA DE BAZA

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1
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Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604

Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 1906 din 30.01.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat si a
contributiei bugetului local pentru obiectivul de investitie: „Construire
locuinte sociale in Municipiul Roman, strada Islazului”
Prin H.C.L. Roman nr. 165 din 2018 s-a aprobat documentaţia tehnicoeconomică, inclusiv devizul general ale investiţiei de mai sus, iar prin H.C.L.
Roman nr. 167 din 2018 s-a aprobat contributia bugetului local la finantarea lui.
Conform prevederilor H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si
continutul-cadru
al
documentatiilor
tehnico-economice
aferente
obiectivelor/proiectelor de investiii finantate din fonduri publice devizul general
se actualizează când au loc modificări legislative care afectează valoarea lui.
Prin intrarea în vigoare Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind
instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscalbugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor
termene au aparut modificari semnificative in ce priveste costurile estimate cu
forta de munca in Devizul general al obiectivului de investitie. Consecinta
acestui lucru este ca si partea de contributie a bugetului local la finantarea
obiectivului de investitie se modifica.
Acest proiect intentionam sa-l finantam prin atragerea de fonduri de la
bugetul de stat iar organismul finantator, respectiv M.D.R.A..P., a solicitat
actualizarea celor doua hotarari.
Drept pentru care rugăm Consiliul Local să aprobe proiectul de hotărâre
aşa cum a fost întocmit.
INIȚIATOR
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
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Emitent: Direcţia tehnică
Nr. 1908 din 30.01.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat si a
contributiei bugetului local pentru obiectivul de investitie: „Construire
locuinte sociale in Municipiul Roman, strada Islazului
Văzând Expunerea de motive a domnului Primar –Lucian Ovidiu Micu,
înregistrată sub nr. 1906 din 30.01.2019 prin care se propune aprobarea
devizului general actualizat si a contributiei bugetului local pentru
obiectivul de investitie: „Construire locuinte sociale in Municipiul Roman,
strada Islazului”, facem următoarele precizări:
Prin H.C.L. Roman nr. 165 din 2018 s-a aprobat documentaţia tehnicoeconomică, inclusiv devizul general ale investiţiei de mai sus, iar prin H.C.L.
Roman nr.167 din 2018 s-a aprobat contributia bugetului local la finantarea lui.
Conform prevederilor H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si
continutul-cadru
al
documentatiilor
tehnico-economice
aferente
obiectivelor/proiectelor de investiii finantate din fonduri publice devizul general
se actualizează când au loc modificări legislative care afectează valoarea lui.
Întrucât a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind
instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscalbugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor
termene au aparut modificari semnificative in ce priveste costurile estimate cu
forta de munca in Devizul general al obiectivului de investitie si implicit partea
de contributie a bugetului local la finantarea obiectivuilui de investitie.
Proiectul supus aprobării este legal şi necesar pentru accesarea de fonduri
de la bugetul de stat.
DIRECŢIA TEHNICĂ,
Director,
Ing. Dan Felician IONIŢĂ

